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1. JUMALATEENISTUSELU  
 

 

1. Koguduse ja seeläbi kogu kristliku Kiriku keskmeks ja südameks on 

jumalateenistus, eeskätt armulauaga jumalateenistus ehk missa. Regulaar-

selt armulauda pühitsedes järgib kogudus oma Issanda käsku ja tõotust, 

mille Ta andis pühal õhtusöömaajal. 

2. Jumalateenistusele kui liturgiale (kr leitourgia – ‘ühine, avalik töö 

või teenimine’) on iseloomulik dialoog – Jumala ja koguduse vastastikune 

kohtumine. Sõna jumalateenistus (Gottesdienst, jumalanpalvelus, guds-

tjänst) on ka ise kõnekalt kahetähenduslik. Jumalateenistus tähendab nii 

Jumala poolt inimese teenimist kui ka inimesepoolset Jumala teenimist. 

Inimesed teenivad Jumalat oma tänu ja armastusega, Jumal inimesi neile 

andestades, nendega kõneldes, end armulauas kogudusele andes. 

Kiriku jumalateenistuselu juhised 
3. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku jumalateenistuste ja talituste alu-

seks on Piiskopliku nõukogu poolt 19. veebruaril 2009 kehtestatud kor-

rad, mis sisalduvad Agendas ja Kirikukäsiraamatus. Käesolev juhend kir-

jeldab lähemalt liturgia, kirikuruumi ja laiemalt kogu jumalateenistuselu-

ga seonduvat ning annab täpsemaid selgitusi ja tegutsemisjuhiseid. Juhen-

di kasutusala hõlmab jumalateenistusi ja talitusi nii Kirikukäsiramatu kui 

ka Agenda alusel. 

4. Piiskopliku nõukogu otsuse alusel kehtivad järgmised liturgiakor-

rad: 

 1902. aastal välja antud Agenda ehk Käsiraamat Evangeliumi-Lut-

heruse-usu kogudustele Vene riigis (I ja II jagu) koos vastavate 

redaktsiooniliste parandustega: 1) 1951. aastal Rootsis Uppsalas 

välja antud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Agenda redakt-

sioon (kordusväljaanded 1979 ja 1994), 2) Kiriku Laulu- ja Palve-
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raamatus esitatud peajumalateenistuse patutunnistuse, pihitalituse 

patutunnistuse, apostliku usutunnistuse, Nikaia usutunnistuse ja 

Meie Isa palve redaktsioon (EELK XXII Kirikukogu otsus, 

12.06.1990). 

 Kirikukäsiraamat on koostatud EELK liturgiakomisjoni poolt ja 

valminud aastal 2007. Kirikukäsiraamat koosneb neljast köitest/ 

osast: Jumalateenistuste käsiraamat (väljaandmisaasta: 2009), Lu-

gemiste raamat (2010), Talituste käsiraamat (2009) ja Pühitsemiste 

ja õnnistamiste käsiraamat (2010). 

5. Kirikuaasta pühapäevade ja pühade piiblilugemiste ülekirikulise ka-

va aluseks on Piiskopliku nõukogu 15. augusti 2006 otsuse järgi Soome 

kiriku perikoobisüsteem. Lugemiskava on avaldatud Kirikukäsiraamatus 

ja jooksva lugemisaasta perikoobid avaldatakse ka kirikukalendris. Luge-

miskava kehtib nii Kirikukäsiraamatu kui ka Agenda jumalateenistuskor-

ra kasutamisel. 

6. Kirikukäsiraamat ehk agenda kui kiriku jumalateenistuselu juhis ja 

õpperaamat täidab kiriku rikkaliku liturgilise traditsiooni talletamise, 

arendamise ja edasiviimise ülesannet. 

7. Käsiraamatu juhised ei ole jäigad ega ahistavad eeskirjad, vaid on 

mõeldud selleks, et jumalateenistusel sünniks kõik sündsalt ja korra järgi 

(1Kr 14:40). Käsiraamat annab vaimulikele ja nende abilistele raamid, 

vajaliku ainese ja eeskuju, kuidas hästi ja õigesti jumalateenistusti pidada. 

Samas on seatud raamide sees palju variante. Sellega antakse kogudustele 

valikuvabadus ja liikumisruum, et jumalateenistuselu võiks olla rikkalik, 

mitmekesine ning arvestaks kohalikke traditsioone ja võimalusi. 

8. Käesolev juhend põhineb EELK Liturgilise Komisjoni koostatud 

Jumalateenistuse juhendile (1996),  mida on liturgiakomisjon 2009-2011. 

aastal parandanud ja täiendanud. Juhend esitab ka Kirikuseadustikus ni-

metatud üldnõudeid kiriku sisustusele, kiriku kasutamise korra, liturgiliste 

värvide kasutamise korra ja liturgiarõivaste kandmise korra (aluseks KS, § 

10 lg 4; § 30 lg 2; § 38).  



9 

 

Koguduse jumalateenistuselu 
kujundamine 

9. Koguduse jumalateenistuselu vorme ja jumalateenistuste kuju suu-

navad põhiliselt kolm faktorit: 1) liturgia osaduslik iseloom (liturgia ole-

mus); 2) jumalateenistuse ülesehituse sisu ja sisemine loogika (sh ka kiri-

kuaasta) ja 3) konkreetse koguduse nägu. Viimase all mõeldakse kogudu-

se traditsioone ja võimalusi, osalejate armuande, kirikuruumi, kultuuri-

keskkonda, aktuaalseid maailma või kohalikke sündmusi jms.  

10. Kõike seda arvestades saab kogudus kujundada oma jumalateenis-

tust. On loomulik, et liturgia võib ka samas koguduses teatud elementide 

osas muutuda vastavalt kirikuaasta perioodile või kirikupühale, osavõtjate 

hulgale või kasutatavatele ruumidele. 

11. Jumalateenistuse olemusse kuulub see, et kaasatud on võimalikult 

palju koguduse kaastöölisi ja teisi liikmeid ning jumalateenistus valmista-

takse ette ja peetakse üheskoos. Soovitav on jumalateenistusi pikemaaja-

liselt ette planeerida. See võimaldab kaasata ettevalmistusprotsessi roh-

kem inimesi, üleskerkivaid küsimusi paremini läbi arutada ja vajadusel 

uusi asju juurde õppida. Kavandatavate muudatuste puhul on oluline 

tehtavaid samme kogudusele selgitada ja põhjendada. 

12. Jumalateenistuse teemat, läbiviijaid ja muid üksikasju saab kogudu-

sele tutvustada enne teenistuse algust. Kirikulistele tuleb anda enne tee-

nistust võimalus ka hingehoidlikuks vestluseks ja erapihiks. Kirikulisele 

peab olema tajutav, et ta on jumalateenistusele oodatud ja et temalgi on li-

turgias täita oma ülesanne. Jumalateenistuse kord arvestab terve koguduse 

aktiivse ja ühtse osavõtuga palvetest, ülistus- ja tänulauludest ning teistest 

ühislauludest, patutunnistusest, usutunnistusest ja liturgia kõikidest aame-

nitest. Kogudus kuulab ühiselt Jumala sõna ja vastab sellele ning pühitseb 

ühiselt armulauda ja saab osa Kristuse andidest. 

13. Mitmekesine ja rikas jumalateenistuselu eeldab, et koguduse tööte-

gijad ja usaldusisikud eesotsas õpetajaga pööravad pidevalt ja üheskoos 

tähelepanu jumalateenistuste pikemaajalisele planeerimisele, konkreetsete 

teenistuste ettevalmistamisele ja kiriku eest hoolitsemisele. Kogudus võ-

tab vastu, omandab ja toetab samme, mida on eelnevalt tutvustatud, selgi-

tatud ja õpitud. Kuigi koguduse õpetajal on voli ja vastutus otsustada 

jumalateenistuselu puudutavaid küsimusi, ei peaks see välistama diskus-

siooni ja koostööd teiste töötegijate ja koguduserahvaga. Eriti puudutab 

see kirikuruumi ja jumalateenistuse korra muutmiseks tehtavaid samme. 
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14. Koguduse õpetaja ülesanne on hoolitseda selle eest, et koguduse 

töötegijad, aga ka muud koguduseliikmed saaksid õppida tundma jumala-

teenistuse korda, selle sisu ja võimalusi.  Jumalateenistuse kord peab ole-

ma kirikulistele alati kättesaadav, eriti kui on kasutusel mitu erinevat va-

rianti. Pühapäeva eripärast ja muudatustest jumalateenistuse korras tuleb 

kogudust informeerida enne jumalateenistust, vajadusel õpetada uuendusi 

kasutama. 

15. Alljärgnevalt on nimetatud aspekte, mis aitavad kujundada jumala-

teenistust koguduse elu keskmeks: 

 jumalateenistustel osalemine on koguduse töötegijate ja nende pere-

de ühine eesmärk ja loomulik elu osa – töötegijate eeskuju; 

 koguduse töötegijad ja usaldusisikud aktsepteerivad (toetavad) kiri-

ku ja koguduse jumalateenistuselu korraldamise põhimõtteid; 

 jumalateenistuse läbiviijad peavad iga teenistust korralikult etteval-

mistunult ja pühendumisega; 

 vaimulikud ja töötegijad kutsuvad koguduse muudel üritustel ja liik-

metega kohtudes neid kirikusse jumalateenistusele; 

 koguduses tegutsetakse jumalateenistuselu arendamisega järjekind-

lalt ja kavakohaselt; 

 kirikuaasta rütm kajastub talitustes ja ka koguduse muudel üritustel; 

 koguduse argipäevases tegevuses kasutatakse edasi pühapäeva piib-

litekste, palveid ja laule ning arendatakse edasi pühapäeva teemast 

esile kerkivaid mõtteid ja küsimusi; 

 jumalateenistuste ettevalmistamisel pööratakse kindla regulaarsuse-

ga tähelepanu ka erinevatele koguduse gruppidele ja kogukonna 

osadele, kutsutakse kirikusse kohalikke koore ja muusikuid; 

 töötegijatel ja koguduseliikmetel on võimalus kaasa aidata jumala-

teenistuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 

 kirik on avatud külastamiseks ja palvuseks ja/või teenistuseks ka ar-

gipäevadel; 

 kirikulistele pakutakse võimalust koosolemiseks ka enne ja pärast 

jumalateenistust; 

 lastega peredele luuakse võimalus tulla üheskoos jumalateenistu-

sele. 
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Liturgiakäsiraamatute ülesehitus ja 
kasutamine 

Kirikukäsiraamat 
16. Jumalateenistuste käsiraamatu põhiosa moodustavad kolm peatükki: 

jumalateenistuste vahelduvad osad ehk proprium, jumalateenistuste kord 

ehk ordinaarium ja lisa. Esitatud on põhiliste jumalateenistuste korrad: 

jumalateenistus armulauaga ehk missa, muud teenistused ja palvused. 

17. Piiblilugemised ehk perikoobid on välja trükitud kirikukäsiraamatu 

teises osas – Lugemiste raamatus. 

18. Kiriklikud talitused on mahutatud sisu ja kasutamise alusel kahte raa-

matusse. Kirikukäsiraamatu III osas on kasuaaltalitused ja IV osas pühit-

semis- ja õnnistamistalitused. Viimane nimetatud raamat kajastab suures 

osas piiskoplikke talitusi. Käsiraamat on talituste sisu alusel jaotatud pea-

tükkideks. Iga peatüki alguses on juhised ja seletavad märkused ning üle-

vaade talituse ülesehitusest. Talituste ja teenistuste kord on antud käsiraa-

matu alapeatükkides. 

19. Kõik loetavad ja lauldavad tekstid on trükitud mustas trükikirjas – li-

turgi/vaimuliku (lühendatult L või P) ning eeslugeja ja eespalvetaja (lü-

hendatult E) osad tavalises, koguduse (lühendatult K) osad paksemas 

mustas kirjas. Rubriigid (teenistuse üksikosade pealkirjad ja täpsustavad 

märkused, viited jms) on punases kirjas. 

20. Et osa teenistusi ja talitusi võib pidada preestri asemel diakon (nt ris-

timine, haigete armulaud jm) või ilmik (nt matus), siis loevad nad preest-

rile määratud teksti, kui ei ole nimetatud teisiti. 

21. Jumalateenistuse ja talituse osade erinevad variandid on tähistatud 

numbrite või tähtedega. Tekstide puhul on variandid üksteisest eraldatud 

sõnaga või. Fakultatiivsed liturgia ja talituse osad või tekstid, mis võivad 

ära jääda, on trükitud taandega. Teksti sees on fakultatiivsed laused või 

sõnad eraldatud kandilistesse sulgudesse. 

22. Alternatiivid teksti sees (nt kas pöördumisel kasutatakse nime või 

muud kõnetusviisi) on kursiivis. Samuti on trükitud kursiivis isikulised 

asesõnad ja tegusõnad, mida kasutatakse vastavalt osalejate arvule ainsu-

ses või mitmuses. Palvetes ja pöördumistes on asjaosalise nimi tähistatud 

tähega N (eesnimi) või NN (täisnimi). Nime nimetades tiitleid ei öelda. 

23. Jumalateenistuse osad, mille ajal kogudus seisab, on märgitud tärniga 

(*). Talituste korras ei ole seismise ja istumise kohta täpseid juhiseid. Ta-
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litusel toimivad teenistusel seismise ja istumise põhimõtted, arvestatakse 

ka kohalikke tavasid ja konkreetset olukorda. 

24. Psalmid on trükitud nii, et koor või kogudus saaks neid kahes rühmas 

laulda. Selleks on salmid trükitud vaheldumisi taandeta ja taandega. 

25. Liturgia lauldavate osade noodid on esitatud jumalateenistuste peatü-

kis ja lisas. Sõnajumalateenistuse, argipäevamissa ja lastejumalateenistuse 

korras, aga ka kirikuaasta pühade jumalateenistuste korras ei ole noote 

trükitud, sest neil kasutatakse põhiosas sama muusikat, mida missal ja pe-

remissal. 

26. Liturg ja kogudus võivad lauldavaid osi ka lugeda. 

27. Käsiraamatu jumalateenistuste peatükis on esitatud viis jumalateenis-

tuse põhikorda ehk ordinaariumi ja palvused, lisaks kirikuaasta pühade 

jumalateenistused. 

28. Jumalateenistuste (nt laulatusmissa) ja teatud talituste (nt pühitsemine 

ja õnnistamine) korral ei ole kogu teenistust või talitust üksikasjalikult 

esitatud. On vaid talituse osa, mida kasutatakse teenistuse või talituse üld-

korra raames. 

Agenda 
29. Agenda (1951. aasta redaktsioon) koosneb kahest osast: I. Jumalatee-

nistused ja II. Kiriklikud talitused. Esimeses osas on toodud kaks jumala-

teenistuse põhikorda (’peajumalateenistuse kord’): missakord (’peajuma-

lateenistus armulauapühal’) ja sõnajumalateenistuse kord (’jumalateenis-

tus ilma armulauata’). Jumalateenistuste osas on veel lastejumalateenistu-

se ja vabariigi aastapäeva teenistuse kord, hommiku- ja õhtuteenistuse 

ning kirikuaasta erinevate pühade teenistuse korrad, sh viis nn liturgilise 

teenistuse korda. 

30.  Agenda propriumiosa sisaldab kirikuaasta kõigi pühapäevade ja pü-

hade algussalmid ning palvete osas tuuakse vaid kirikuaasta pühade pal-

ved (salmikesed, päeva palve, kirikupalve ja palve pärast armulauda), li-

saks valik temaatilisi päeva palveid (kollektasid), kirikupalveid ja teenis-

tuse lõpukollektasid. Eraldi on olemas ka lühike lasteteenistuste proprium. 

Pühade kirikupalvete valik moodustab Agenda propriumi kõige mahuka-

ma osa. Kirikuaasta terviklik ülesehitus ja pühapäevade temaatika joonis-

tub välja algussalmide kaudu, kusjuures on eeldatud, et evangeeliumite ja 

epistlite lugemise kindlaksmääratud kava on käsiraamatu kasutajal endal 

käepärast. 

31. Kiriklike talituste osas on olemas kasuaaltalituste ning ordinatsiooni, 
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ametisse seadmiste ja mitmesuguste pühitsemiste korrad. Agendast puu-

duvad EELK põhikirjas ja kirikuseadustikus nimetatud talitused: abielu 

õnnistamine, haigete võidmine, diakoni ja piiskopi ordinatsioon.  

32. Agendas sisalduvad teenistuste korrad on kindlapiirilised ning võrrel-

des Kirikukäsiraamatuga on valikuvariante tekstide ja teostusvõimaluste 

vahel vähem. See lihtsustab Agenda kasutamist, kuid ahendab eriolukor-

dades tegutsemise võimalusi (nt puuduvad juhised, mis korda ja kuidas 

kasutada, kui samal talitusel on ristida nii täiskasvanu kui ka laps; või 

kuidas toimida leeripühal, kui osa noortest on lapsena ristitud ja osa on 

ristimata). Koguduse jumalateenistuselus ja talituste pidamisel tuleb selle 

aspektiga arvestada. Agenda kordadega eriolukordades kombineerimine 

on võimalik – ja teenistuse või talituse sisu ja loogilise ülesehituse seisu-

kohalt lausa vajalik –, kuid see nõuab vaimulikult head Agenda tundimst 

ja liturgiaalaseid teadmisi.  

33. Agenda kasutamisel tuleb parandada patutunnistuse (nii missa/pihi-

talituse kui ka sõnateenistuse korras), mõlema usutunnistuse ja Meie Isa 

palve tekst praegu kehtiva sõnastuse järgi. 
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2. KIRIKU SISUSTUS 

Kirik kui Jumala koda ja koguduse kodu 
34. Kristlaste jaoks on kirikuhoone meeldetuletus Jumala vaimulikust 

hoonest, mida me oma kutsumuse kohaselt „elavate kividena” üheskoos 

ehitame ja kuulutame (1Pt 2:5). Ta on märk maa peal rändavast Jumala 

rahvast ja taevase Kiriku peegeldus (vt PK, ptk Kirikuhoone pühitsemine). 

Kirikuhoone on kogudusele nii jumalateenistusteks kokkutulemise koht – 

koguduse kodu (domus ecclesiae) – kui ka Jumala ligioleku tunnistus – 

Jumala koda (domus Dei). Seetõttu suhtuvad kristlased kirikuhoonesse 

erilise austuse ja pieteeditundega. Iga kristlase auasi on hoolitseda oma 

kodukiriku eest. Eriline koht ja roll on toomkirikul (katedraalil) kui piis-

kopkonna peakirikul linna- ja kihelkonnakirikute (kogudusekirikute) ja 

kabelite seas. 

35. Jumalateenistuste ja talituste pidamiseks kasutab kogudus kirikut. 

Kui kogudusel oma kirikut ei ole, kasutatakse muud sobivat ruumi (vt KS, 

§ 10 lg 1). Kirik või seda asendav ruum peab sobima liturgia pidamiseks 

ja aitama inimestel sellesse süveneda ja aktiivselt osaleda. Kiriku ehitus ja 

sisustus, samuti liturgias kasutatavad esemed ja rõivad peavad väljendama 

selles ruumis peetavate jumalateenistuste ja talituste pühadust.  

36. Kirik võetakse pühakojana kasutusele piduliku pühitsemisjumala-

teenistusega. Selleks peab kirikus olema altar ja seal kasutatavad rist ja ar-

mulauariistad, sõna kuulutamise koht (kantsel või pult) ja ristimisallikas. 

Jumalateenistuseks muretsetakse kirikuruumi ka istmed ja muusikainst-

rument.  

37. Ajutiselt jumalateenistuseks kasutatavad ruumid või kogudusemaja 

saal, kus vajadusel peetakse ka teenistusi ja talitusi, õnnistatakse. Kui 

missat peetakse selleks mittekohandatud ruumis või välitingimustes, sea-

takse koguduse ette sobiv laud altariks, süüdatakse küünlad, tõstetakse 

lauale armulauariistad ja asetatakse nähtavale kohale rist. Vastavalt või-
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malusele muretsetakse kohapeale ka muud inventari (nt istekohti, muusi-

kainstrumente). Kui eelpoolmainitud tingimustes peetakse sõnateenistust, 

palvust või talitust, ei ole altari kujundamine esmavajalik, kuid võimalust 

mööda asetatakse nähtavale kohale vähemalt rist ja süüdatakse küünlad.  

38. Kristlikus traditsioonis on oluline tähendus kiriku orientatsioonil. 

Kirikud on üldjuhul ehitatud nõnda, et altar jääb ida ehk päikesetõusu 

poole. Seda tuleb võimalusel järgida ka uute kirikute ehitamisel.  

39. Käesolevas peatükis tutvustatakse järgnevalt kirikuruumi põhiele-

mente ja muud sisustusinventari ning esitatakse nende kohta käivad 

üldnõuded. 

Kirikuruumi põhielemendid 
40. Kirikuruum koosneb altariruumist (kooriruumist) ja koguduseruu-

mist ehk kirikusaalist.  Kirikuruumi juurde kuulub ka käärkamber, kellade 

olemasolu korral kellatorn või kelladeruum. Jumalateenistuslikuks otstar-

beks (nt teenistused külmal aastaajal) võib kirikuruumi kõrval olla ka ka-

bel või kabelid. Võimalik on eraldada kirikusaalist teatav osa kabeliks või 

nn talvekirikuks. Kirikuruumi juurde ehitatakse ja kujundatakse muid ko-

guduse laiemat tegevust võimaldavaid ruume (nt pühapäevakooli või las-

tehoiu ruum, koori harjutus- ja riietusruum) koguduse võimalusi ja vaja-

dusi mööda. 

41. Kiriku sisustuses taotletakse pühalikkust ja lihtsust, hoidudes liig-

sest luksusest. Esemetele ja kujundusele annab väärikuse ühelt poolt loo-

duslik materjal ja kvaliteetne teostus ning teiselt poolt valmistajate pühen-

dumus ja austus Jumala vastu. 

42. Kirikuruumi sisustamise ja kujundamise juures arvestatakse võima-

likult ka kuuldavuse, nähtavuse, kütmisvõimaluste, valgustatuse, turvali-

suse (sh laste turvalisus), erivajadustega inimeste vajaduste ning muude 

sarnaste nõuetega. Kirikuhoones tuleb täita esmaseid tuleohutus- ja tur-

valisusnõudeid.  

43. Kiriku kasutamisega seotud põhimõtteid ja nõudeid selgitatakse 

Piiskopliku nõukogu poolt kehtestatud pühitsetud hoone ja ruumi kasu-

tamise korras (vt lisa 1).  

44. Kiriku ja muu pühakoja remondid, eriti sisustuse uuendamine, üm-

berehitus, uute esemete muretsemine ja ka esemete kasutusest kõrvalda-

mine kooskõlastatakse konsistooriumi kehtestatud korras (vt KS, § 10 lg 
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2). Väärtuslikud (ja kaitsealused), kuid katkised või kasutusvajaduse mi-

netanud pühitsetud esemed säilitatakse, võimalusel eksponeeritakse või 

deponeeritakse. Jumalateenistuslikult kasutuselt kõrvaldatud ja säilitami-

sele mittekuuluv ese hävitatakse sündsal viisil. 

Altariruum (kooriruum) 
45. Altariruum on kirikuruumi osa (konkreetsemalt või mõtteliselt eral-

datud ruum) või ala, kus asub altar. Ruumi kujundamisel ja sisustamisel 

jälgitakse, et seal oleks piisavalt avarust ja seal saaks takistamatult pidada 

jumalateenistust. Tähtis on pöörata tähelepanu liikumispuudega inimeste 

pääsemisele altari juurde.  

Altar 
46. Altar on kirikuruumi liturgiline kese. Altar (altarilaud, mensa) on 

püha õhtusöömaaja laud ehk Issanda laud (mensa Domini), mis kujutab 

endast Kristuse aujärge ja Tema ligiolu. Altari väljanägemine peab 

vastama selle tähendusele ja liturgilisele ülesandele.  

47. Koguduse peakirikus peab olema statsionaarne (mitteteisaldatav) 

altar. Kabelites ja muudes sakraalruumides võib altar olla teisaldatav. Al-

tar võib seista kirikus vastu idaseina (ad orientem) või idaseinast eemal, 

nii et vaimulik saab liturgiat pidada altari taga näoga koguduse poole 

(versus populum).  

48. Altari lauaplaat kaetakse valge linaga. Küünlad asetatakse altarile 

või selle vahetusse lähedusse. Altari juurde kuulub ka rist. Altarile võib 

asetada Piibli (või Lugemiste raamatu) ja lilled ning altari külge võib 

kinnitada liturgilises värvis altaripõlle (antependiumi). Retaabel, altaripilt 

ja altarivõre on altarilaua suhtes sekundaarsed elemendid, mille ülesanne 

on rõhutada altari pühadust ja tähendust; altarivõrel on sellele lisaks ka 

praktiline funktsioon (altarivõre kui põlvituspink). ► 98-105 Kirikuteks-

tiilid; 332-336 Lilled alatril ja kirikus; 237-243 Altari orientatsioonist 

lähtuvad variandid 

49. Altarit tuleb väärikalt hoida ja hooldada. Soovitav on ajaloolise 

väärtusega altar ja retaabel restaureerida või vähemalt konserveerida. Kui 

seni altarina kasutusel olev laud ei vasta altarile seatud nõuetele, on 

soovitav ehitada kirikusse uus altar.  

50. Rajatavates kirikutes või hävinud kiriku taastamisel, kui kirikus 

tehakse uus sisekujundus, on soovitav ehitada  altar seinast lahti (versus 

populum). Altarilaua suuruse puhul arvestatakse eeskätt selle otstarbega 

armulaua pühitsemise lauana (altarile peavad mahtuma korraga nii armu-
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lauariistad kui ka liturgiakäsiraamat), samuti ruumi suurusega. Kui kogu-

dus soovib altarit ümber kujundada nii, et liturgiat saaks pidada selle ta-

gant, siis nihutatakse olemasolev idaseina või retaabli külge ehitatud alta-

rilaud seinast ettepoole (kui see on altari ehituse tõttu võimalik) või 

kõrvaldatakse senine altarilaud ja ehitatakse kirikusse uus altarilaud. 

Täpsemad juhised altari valmistamise kohta on lisas 4. 

51. Kui kirikus soovitakse pühitseda armulauda mitmes erinevas kohas 

(nt väiksema rühmaga peetava teenistuse või talituse puhul), tehakse seda 

pigem kabelis või kõrvalruumis (nt talvekirikus, käärkambris) ja sinna 

paigutatakse selleks väiksem altarilaud.  

52. Lisaks altarile võib kirikus olla muid individuaalse palve ja mõtisk-

luse paiku, n-ö palvealtareid.  

53. Altarile ei paigutata liigselt asju, eriti veel selliseid esemeid, millel 

puudub jumalateenistuse seisukohalt tähendus ja vajadus. Versus populum 

altari puhul tuleb altari kujundamisel arvestada, et küünlad ja muu altarile 

paigutatav inventar ei tohi varjata inimestele altari taga seisvat liturgi ega 

tema tegevust.  

54. Altarivõre otstarve on võimaldada armulaualistel ja altari juurde 

palvetama ja õnnistamisele tulijatel rahulikult põlvitada. Altarivõre ei to-

hiks mõjuda altarit eraldava ja varjutava elemendina. Parim on lahendus, 

kui võre on võimalikult vähe silmatorkav ja seda on võimalik vajadusel 

teisaldada.  

Altaririst 
55. Altariristina kasutatakse krutsifiksi või ladina risti. Ad orientem 

altari puhul asetatakse rist altarilauale või selle kohale. Versus populum 

altari puhul pannakse rist pigem altari kohale, kõrvale või altari taha 

seinale; kui soovitakse asetada rist altarilaua peale, siis kasutatakse 

madalat risti.  

56. Erandina võib altariristi asendada protsessioonirist. Risti hoitakse 

soovitavalt kindlale alusele kinnitatuna altari läheduses või mujal koo-

riruumis nähtaval kohal. 

Valgus altaril 
57. Küünal või õlilamp on altaril Kristuse valguse, palve ja valvamise 

sümbol. Küünlaid asetatakse altarile vähemalt 2. Kirikupühadel, eriti 

suurpühadel, võib päeva pidulikkuse ja tähenduse väljenduseks altaril 

süüdata 4 või 6 küünalt. Lisaküünlad süüdatakse altarilaua kõrval seisva-
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tele lühtritele. 

58. Elektrilampe altarile ei sobi panna. Kui on vaja altarit rohkem val-

gustada, siis paigutatakse elektrivalgustid või -lühtrid pigem altari kõrvale 

eraldi jalale (alusele) või suunatakse valgus altarile kaugemalt suurema-

test valgustitest. 

Altaripiibel 
59. Altarile võib asetada piibliraamatu (altaripiibel) või lektsionaariumi 

(Lugemiste raamat). See väljendab Jumala sõna kristliku jumalateenistu-

se, usu ja elu alusena. Jumala sõna kaudu kuuleb kogudus oma Issanda 

kõnet. Piibel ei peaks siiski altaril olema üksnes sümbolina, vaid raama-

tuna, millest ka jumalateenistusel Jumala sõna loetakse. Vana piibliraa-

matut, millest jumalateenistusel ei loeta, ei peaks hoidma altaril. Sellisele 

muuseumiväärtusega piibliraamatule leitakse mujal kiriku või kogudu-

semaja ruumides väärikas koht.  

60. Piibliraamat või lektsionaarium peaks loogiliselt seisma kohas, kust 

Jumala sõna liturgias tegelikult loetakse ja kuulutatakse – seega pigem 

lugemispuldil või kantslil. ► 148-151 Altaripiibli ja lektsionaariumi ka-

sutamine jumalateenistusel 

Pateen, karikas ja teised armulauanõud 
61. Pateen (leivik) ja armulauakarikas kuuluvad inventari hulka, mis 

peavad olema  igal iseseisval kogudusel. Neid kasutatakse ja hoitakse eri-

lise hoole ja austusega. ► 173-176 Altari katmine armulauaks 

62. Pateen ja karikas valmistatakse traditsiooniliselt väärismetallist – 

kullast või hõbedast, seest kullatuna. Tänapäeval valmistatakse armulaua-

riistu ka muust väärikast ja hästi hooldatavast metallist.  

63. Armulauanõusid tuleb iga kasutamise järel nõuetekohaselt puhas-

tada ning säilitada puhtas ja turvalises kohas. Kahjustada saanud või katki 

läinud kupaga armulauanõu tuleb kasutuselt kõrvaldada ja anda paran-

dusse. 

64. Vanade armulauanõude kasutamisel tuleb hoolega jälgida, et karika 

kupa seesmine kullakiht oleks terve ja serv ei mõraneks. Uute armu-

lauanõude muretsemisel või valmistamisel tuleb jälgida, et need oleksid 

praktilised ja inimestele ohutud kasutada (karika kupa serv ei ole liialt 

terav ega kandiline jne).  

65. Pühitsemata armulaualeibu hoitakse väärikast materjalist valmista-

tud spetsiaalses nõus või karbis (pyxis). Pühitsetud armulaualeibade jaoks 
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võib kasutada vastavat sakramendinõud (ciborium). Vein pannakse missal 

kasutamiseks spetsiaalsesse kannu või nõusse, mis võib olla klaasist (nt 

karahvin) või väärikast ja kergesti hooldatavast metallist. Veini hoidmise 

nõu valitakse vastavuses missal tegelikult vajamineva veini kogusega. 

Leivakarpi, eriti aga veininõu tuleb regulaarselt puhastada.  

66. Haigete armulaua tarvis kasutatakse spetsiaalset väiksemat pateeni 

ja karikat.   

Kantsel ja lugemispult 
67. Jumala sõna kuulutamiseks ja selle tähtsuse rõhutamiseks liturgias 

on kirikus omaette paik – kantsel. See seisab traditsiooniliselt kiriku evan-

geeliumipoolel. Kantsel võib olla ehitatud  kiriku põrandast kõrgemale 

või ka põranda tasapinnal seisva statsionaarse lugemispuldina.  

68. Kui kirikus on põrandast kõrgemale tõstetud kantsel, on soovitav 

valmistada kirikusse ka põrandal seisev lugemispult, mida saab kasutada 

jumalateenistusel sõnaosas ja ka sissejuhatusosas.  Pult asetatakse kantsli 

vastaspoolele või mujale kirikulistele nähtavasse ja hea kuuldavusega 

kohta. ► 148-151 Altaripiibli ja Lugemiste raamatu kasutamine jumala-

teenistusel; ► 244-247 Missa sisulisest ülesehitusest lähtuvad võimalused 

69. Rajatavates kirikutes või hävinud kiriku taastamisel, kui kirikus te-

hakse uus sisekujundus, ehitatakse soovitavalt lihtne statsionaarne ambo, 

mis asub altariruumis väärikal, kirikulistele nähtavas ja hea kuuldavusega 

kohas. Selline sõnakuulutuskoht kannab nii lugemispuldi kui ka kantsli 

funktsiooni ja see on liturgia sõnaosa pidamise põhikoht. Täpsemad 

juhised kantsli ja lugemispuldi vallmistamise kohta on lisas 4.  

70. Kantslile (ja puldile) võib süüdata 2 küünalt, vajadusel võib lisada 

sobiliku elektrivalgusti.  Kantsli ja puldi külge võib kinnitada liturgilises 

värvis kantslipõlle, kaunistada kantsel lilledega. ► 98-105 Kirikuteks-

tiilid; ► 332-336 Lilled alatril ja kirikus 

Ristimisallikas (ristimisnõu) 
71. Ristimisallikas on kristlaseks sündimise sakramendi toimetamise 

paik. Kirikus kogudusele nähtaval kohal statsionaarselt seisev ristimis-

allikas rõhutab ristimist kui uue elu ja õndsuse allikat, tuletab kirikulisele 

meelde tema ristimist ja on kutseks igapäevasele meeleparandusele.  

72. Olemasolevad ristimisnõud (ristimiskivid) tuleb võtta uuesti kasutu-

sele ja nende puudumisel muretseda kirikusse uus statsionaarne ristimis-

nõu. Kui kogudusel on väärikalt kujundatud ristimisvaagen, võib uue risti-
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misnõu valmistada postamendina, kuhu saab asetada olemasoleva risti-

misvaagna.  

73. Ristimisallika optimaalne asukoht on kirikusaalis koguduse vaate-

väljas. Kooriruumi altariga samale pikiteljele asetatud ristimisnõu tooni-

tab ristimise kui sakramendi tähtsust armulaua kõrval. Mõeldav on ase-

tada ristimisnõu ka kantsli vastu teisele poole vahekäiku. Nii kujuneb 

kolmnurk: sõna, ristimissakrament ja altarisakrament. Ristimiskivi võib 

paigutada ka eraldi ristimiskabelisse või kiriku sissepääsu juurde. Täp-

semad juhised ristimisnõu valmistamise kohta on lisas 4. 

74. Oluline on, et ristimisallika ümber oleks piisavalt ruumi nii ristijale, 

ristitavale kui ka teistele ristimistalitusel osalejatele. Samuti peab arves-

tama muudeks talitusteks vajamineva ruumiga (nt kuhu saab asetada kiri-

kusse toodud puusärgi). Kui ristimist toimetatakse eraldi talitusena, peaks 

olema võimalik ristimisnõu juurde paigutada toole ja kujundada osalejaid 

koondav väiksem mõtteline ruum. 

75. Ristimisallika juures võib seista ka paasaküünal (► 341-343 Üles-

tõusmispühade sümbolid). 

Kirikuruumi sisustus ja kujundus 

Liturgi ja abiliste istekohad 
76. Liturgi ja abiliste istekohad on soovitavalt altariruumis, võimalikult 

altari läheduses, et sealt saaks lihtsalt liikuda altari juurde, ja samal pool 

kui lugemispult (kantsel). Seejuures arvestatakse, et liturg oleks oma 

kohalt kogudusele nähtav ja kuuldav. 

77. Toomkiriku altariruumis on piiskopitool, mida kasutab üksnes vas-

tava piiskopkonna piiskop või peapiiskop. 

Kirikuliste istekohad 
78. Koguduse istekohad paigutatakse kirikusaalis nii, et kirikulistel on 

kerge jumalateenistusel osaleda. Lahtised toolid, samuti teisaldatavad iste-

pingid annavad võimaluse kujundada ruumi mitut tüüpi jumalateenistus-

teks. Ruumi universaalne kasutamine ei tohi siiski vähendada kiriku sak-

raalsust. 

79. Soovitav on istepinkidesse ehitada põlvitusalused, mida saab vaja-

dust mööda kasutada nii jumalateenistusel kui ka muul ajal pingis indi-
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viduaalselt palvetades. 

Koori, oreli ja teiste muusikainstrumentide paigutus 
80. Koor, orel ja teised muusikainstrumendid paigutatakse kirikuruumis 

nii, et neil oleks hõlbus täita jumalateenistusel oma ülesannet kaasateeni-

jana, koguduse laulu juhtija ja toetajana.  

81. Kui muretsetakse uus orel, paigutatakse see võimalust mööda altari-

ruumi lähedusse ja sinna luuakse ka koht koori jaoks, et paremini rõhu-

tada ja kasutada nende rolli kaasateenijana. Koorilauljate istekohad paigu-

tatakse nii, et koor saaks jumalateenistusel oma osa täita kohalt liikumata. 

Oluline on jälgida, et vajadusel saaks koor ja orel tegutseda koos ning 

kirikumuusikul oleks mugav liikuda oreli juurest koori juurde.  

82. Orel on enamasti kirikuhoone kallimaid esemeid ja vajab pidevat 

hooldamist. Oreli hooldamise kohta on välja antud eraldi juhised ja nõu-

ded (vt Oreli hoiu ja kasutamise eeskiri, Konsistooriumi määrus 3.05. 

2001).  

Pühitsetud armulauaandide säilituskoht 
83. Jumalateenistusel pühitsetud Kristuse ihu (ja veri), mida ei tar-

vitatud ära ja mida soovitakse säilitada järgmiseks kasutusajaks, hoitakse  

käärkambris, palvekabelis või kirikuruumis sobivas ja turvalises kohas.  

Mälestusküünal 
84. Kirikus võib olla eraldi küünlajalg küünlaga, mida süüdatakse mä-

lestamiste puhul (ka sel juhul, kui kirikus on olemas paasaküünal). Mä-

lestusküünal asetatakse koguduse ette sobivasse kohta, kus see mäles-

tamise ajal süüdatakse. Kui on väiksem alus küünlaga, võib selle asetada 

mälestamiste puhul ka altarile.  

Palve ja mõtiskluse paik 
85. Soovitav on kujundada kirikuruumi statsionaarne koht jumalateenis-

tusel ja ka muul ajal kirikut külastavate inimeste palve- ja mälestus-

küünalde jaoks (individuaalse palve ja mõtiskluse paik ehk palvealtar). 

Selline paik võiks asuda kiriku sissekäigu läheduses või mujal kergesti 

ligipääsetavas, kuid piisavat intiimsust pakkuvas kohas. Küünalde süüta-

mise koha läheduses võib olla põlvituspink palvetamiseks. 

Pihiruum 
86. Kirikus tuleb tagada erapihiks ja hingehoidlikuks vestluseks sobiv 

koht või ruum (nt käärkamber, kabel, vastuvõturuum, pihitool), kus on vä-
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listatud pealtkuulamine ja kus on võimalik segamatult vestelda. Pihiruumi 

varutakse istumiskohad pihilisele ja vaimulikule, samuti luuakse võima-

lused põlvitamiseks. 

Kirikulipp 
87. Kirikulipp on kirikuliikmeid ja kogudusi liitev ja esitlev üldsümbol. 

EELK lipp ja koguduse lipp sümboliseerivad kiriku ja kohaliku koguduse 

ühiseid traditsioone, väärtusi ja visioone. Kiriku ja koguduse lipp pühitse-

takse ja seda hoitakse kirikus soovitavalt altariruumis. Kui lippu ei saa 

kirikus kliima tõttu hoida, pannakse lipp mujale koguduse ruumi nähta-

vasse ja väärikasse kohta. ► 368-376 Lipud kirikus 

Kunstiteosed kirikus  
88. Vitraažide, piltide, skulptuuride ja muude kunstiteoste ülesanne on 

aidata inimestes süvendada usku ja suunata inimest osadusse Jumalaga (nt 

altarimaal, ristitee). Kunstiteoste kaudu edasiantu peab olema kooskõlas 

kiriku õpetusega. Tuleb jälgida, et kunstiteoste hulgaga ei minda liiale ja 

et igale kunstiteosele leitakse sobib koht. 

89. Samad põhimõtted kehtivad ka näituste kohta, kui kirikuruumi soo-

vitakse kasutada kristliku kunsti või käsitöö, ajaloo või kiriku väärtusliku 

inventari väljapanekuteks. 

Tehnika kirikus 
90. Jumala sõna kuulutuse mitmekülgseks edastamiseks on kirikus või-

malik ja igati tervitatav kasutada kaasaegseid tehnilisi vahendeid – või-

mendusele lisaks ka tänapäevaseid elektroonilisi esitlusvahendeid. Nende 

kasutamine eeldab jumalateenistuse läbiviijatelt tehnika tundmist, esitlus-

materjali asjatundlikku ettevalmistamist ning oskust ja maitsekust esitlu-

sel.  

91. Võimenduse soetamisel on kogudusel vaja läbi kaaluda ka jumala-

teenistuste raadio- ja teleülekande ning salvestamise võimalused.  

Muud esemed  

Korjanduskarp ja -kott 

92. Kiriku sissepääsu juurde paigutatakse korjanduskarp või ohvripakk, 

mis peab olema lukustatud. Soovitavalt kinnitatakse ka korjanduskarp 

aluse külge. 

93. Korjanduskott (tukukott) on mõeldud annetuste kogumiseks pinki-
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des istuvate kirikuliste keskel jumalateenistuse ajal. Korjanduskott võib 

olla kas pika varre otsa kinnitatud või kahe lühikese käepidemega.  

94. Korjanduskarbile lisatakse silt informatsiooniga, mis otstarbel anne-

tusi kasutatakse. Korjanduskarpi tuleb reeglipäraselt tühjendada. Korjan-

duskarbist raha välja võtmise ja koguduse kassasse üleandmise korra keh-

testab koguduse juhatus. 

Laulunumbri tahvlid 

95. Koguduselaulude teatamiseks kasutatakse laulunumbri tahvleid, ku-

hu märgitakse lauluraamatu laulude numbrid ja lauldavad salmid. Tahv-

leid pannakse kirikuruumi üles nii mitu, et kõik kirikulised saavad neid 

teenistusel jälgida. Tahvlil peaks olema ruumi sedavõrd, et sinna saab 

märkida 6–7 laulu numbrid. 

Kuulutustahvel (infotahvel) 

96. Iga kirikuhoone sissekäigu juures – põhiliselt kasutatava ukse vahe-

tus läheduses või kirikuaia värava juures – peab olema kuulutustahvel, 

kuhu pannakse oluline informatsioon koguduse ja kiriku kohta, jumala-

teenistuste toimumise ajad ja vähemalt vaimuliku kontaktandmed. Soo-

vitavalt ehitatakse kuulututahvel nii, et seda saab pimedal ajal valgustada. 

97. Soovitav on, et kogudus muretseb kirikusse vajaliku hulga infotahv-

leid, kus saab avaldada muud koguduse tegevusega seotud infot. 

Kirikutekstiilid 
98. Kirikutekstiilid ehk paramendid on jumalateenistustel ja talitustel 

kasutatavad tekstiilid. Nende hulka loetakse vaimulike liturgiarõivad, al-

tarilinad, altari ja kantsli katted, armulauatekstiilid ning seina- ja põranda-

vaibad. Kirikutekstiilidel on praktiline otstarve (nt rõivad, linad, vaibad), 

kuid nad rõhutavad ka jumalateenistuse pidulikku olemust ja kirikuaasta 

rütmi. Liturgiarõivad märgivad kiriku erinevate teenimisülesannete ole-

must. Värvide ja sümboolika abil väljendavad kirikutekstiilid kristliku 

kuulutuse keskseid asju.  

99. Kirikutekstiilid kuuluvad koguduse jumalateenistuselu juurde. Iga 

kogudus peab tagama, et jumalateenistuste ja talituste pidamiseks on vai-

mulikul elementaarne liturgiarõivastus ning kirikus vajalikud linad ja kat-

ted.  
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100. Kirikutekstiilid soetatakse liturgilistes värvides ja kirikutekstiile va-

hetatakse ja asendatakse Kirikuseadustikuga kehtestatud korras (vt KS, § 

30).  

101. Kirikutekstiilid valmistatakse väärikast materjalist. Paramendid 

kaunistatakse kristlike sümbolite või ornamentidega sedavõrd, mis iseloo-

mustavad vastava liturgilise perioodi sisu. 

102. Iga kogudus peaks regulaarselt üle vaatama oma olemasolevad ki-

rikutekstiilid. Oluline on pöörata tähelepanu sellele, missugused on kiri-

kutekstiilide säilitamistingimused ja kuidas hoolitsetakse nende kasuta-

mise ja puhastamise eest.  

Altari- ja kantslitekstiilid 
103. Altarilina on olulisim altaril kui Issanda söömaaja laual kasutatav 

tekstiil. See on lihtne valge (linane) lina, mis katab terve altariplaadi. 

Võimalust mööda kaunistatakse altarilina tikandi või pitsiga. Tradit-

siooniliselt on altar kaetud mitme linaga: kõige all jämedakoeline lina 

(kaitseb pealmist lina altariplaadi niiskuse eest). Selle peal üks (või kaks) 

lina, kõige peal altarilina, mis ulatub altari külgedelt alla. 

104. Võimalust mööda muretsetakse kirikusse ka altaripõll (antepen-

dium) ja kantslipõll (ja lugemispuldi põll) ning muud armulauatekstiilid 

(korporaal ja bursa, palla, karikakate). Altaritekstiilide valmistamiseks on 

täpsemad juhised lisas 4. 

105. Armulaua jagamisel karika puhastamise (ka leiva jagamisel näppude 

puhastamise) jaoks tuleb kogudusel varuda vajalik tekstiilist puhastus-

rätikuid (pabersalvrätte võiks vältida). 

Liturgiarõivad 
106. Vaimuliku liturgiarõivastuse elemendid on loetletud Kirikuseadusti-

kus (vt KS, ptk 6). Koguduse ülesanne on tagada oma vaimulikule (või 

vaimulikele) ettenähtud elementaarsed  liturgiarõivad. ► 306-327 Litur-

giarõivaste kasutamine 

Käärkamber ja kiriku muud ruumid 
107. Käärkamber on jumalateenistustel ja talitustel vajaminevate rõivaste 

ja esemete hoiuruum ja koht, kus vaimulik saab koos abilistega teenis-

tuseks valmistuda. Käärkambris võib vajadusel pidada ka teenistusi ja  ta-
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litusi. Käärkamber kujundatakse ja sisustatakse nõnda, et vaimulik saab 

seal vajadusel kirikulistega suhelda (nt vastu võtta eestpalvesoove, pidada 

hingehoidlikku vestlust). Kui ruumi ehitus seda võimaldab, luuakse käär-

kambrisse ka tingimused erapihi toimetamiseks.  

108. Traditsiooniliselt on käärkamber ühendatud altariruumiga. Tänapäe-

val ehitatakse käärkamber pigem kiriku sissepääsu juurde, et liturgil ja 

abilistel oleks lihtsam ja loomulikum siseneda protsessiooniga kirikusse. 

Kiriku sissepääsu lähedal olev käärkamber on ka lähemal kirikusse saa-

buvatele ja vaimulikuga kontakti küsivatele inimestele. 

109. Kui käärkamber liigniiske kliima tõttu või muul põhjusel ei sobi 

tekstiilide, kirikuriistade ja raamatute hoidmiseks, leitakse neile muu so-

biv ja turvaline hoiukoht ning tuuakse vajalikud esemed käärkambrisse 

üksnes jumalateenistuse ajaks. Kindlasti peavad käärkambris olema käte 

pesemise võimalus ja esmaabivahendid, riidenagi(d), peegel, laud, too-

l(id).  

110. Kirikute arhitektuur ja võimalused on erinevad, kuid sellele vaata-

mata on vaja kogudusel leida lahendused, et kirikuhoones (käärkambris 

ja/või mujal hoones) või selle vahetus ümbruses on olemas tualett. 

111. Olemasolevaid või endisi matusekabeleid, samuti kiriku keldrit ja 

muid abiruume kasutab kogudus oma vajaduste järgi. Matusekabelite pu-

hul tuleb vahet teha, kas tegu on reaalse matusepaigaga või juba ümber-

ehitatud ruumiga.  

112. Kui kogudus soovib, võib kiriku keldri (krüpti) või muu sobiliku 

ruumi kujundada kolumbaariumiks, kuhu saab paigutada lahkunute tuha-

urne ja pidada mälestustalitust. 

Kirikukellad ja kellatorn  
113. Kirikukellad täidavad omal moel kiriku kuulutus- ja kommunikat-

siooniülesannet. Seda rõhutab traditsioon, et kirikukellale antakse pühitse-

misel nimi. Kella nimi või seda iseloomustav piiblisalm või sentents ja/ 

või reljeefne figuur valatakse kella välis- või siseküljele juba kella val-

mistamisel. 

114. Igas koguduse peakirikus on üldjuhul 2 kirikukella, soovitavalt 3 

kella; toomkirikus on vähemalt 4 kella. Kogudus võib muretseda oma 

kirikusse rohkem kelli ja ka kellamängu (kariljon), kui torni ehitus seda 

võimaldab. 
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115. Kogudus peab hoolt kandma kirikukellade regulaarse hooldamise 

eest. Soovitav on muretseda kellade helistamiseks elektrilised mehhanis-

mid, et kelli saaks sagedamini, täpsemalt ja mugavamalt kasutada. Kel-

lade elektrilise juhtimise puhul tuleb ehitada ka kellatorni luugid elektrili-

selt avatavaks või muretseda spetsiaalsed ribiluugid. 

116. Kellade soovitav kasutusviis on helistamine (kella kiigutatakse kel-

latoolil). Sellega kasutatakse paremini kella kõlavõimalusi. Kella võib 

seadistada nõnda, et seda saab ka lüüa (kell on paigal ja liigutatakse tila) 

või monteeritakse juurde kella sise- või välisküljele lööv spetsiaalne 

vasar. ► 292-305 Kirikukellade kasutamine 

117. Kiriku kellatorn on funktsionaalne ehitis, kuhu paigutatakse kiriku-

kellad. Kiriku tornil on ka sümboolne ja kuulutuslik tähendus. Torni tipp 

ehitakse traditsiooniliselt ristiga – kristliku kiriku põhisümboliga – või 

pannakse sinna valvamise sümbol kukk. Kellatorn võib olla kirikuhoo-

nega koos või eraldiseisev ehitis. Kellasid on võimalik kirikuhoonele pai-

gutada ka muu konstruktsiooniga, vajamata selleks eraldi torni.  
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3. 

JUMALATEENISTUSI JA 

TALITUSI PUUDUTAVAD 

ÜLDPÕHIMÕTTED  

JA JUHISED  

Ühine palve 
118. Kristlikus elus on sama olulised nii kristlase isiklik kui ka koguduse 

üheskoos peetud palve (avalik palve). Need kasvavad teineteisest välja ja 

toetavad teineteist. Mõlema puhul on tegemist kõnelemisega Jumalale ja 

Jumalaga, temaga koos olemisega ja enda tema kätte usaldamisega. Selles 

mõttes kogu liturgia on palve, Jumala ja inimese, Jumala ja koguduse dia-

loog. 

119. Klassikaline liturgias kasutatav palve (liturgiline palve) on trinitaar-

ne – pöördutakse palves Isa poole Poja kaudu (eesti keeles kasutatakse 

siin pigem palvetraditsioonis omaseks saanud väljendust „läbi”) Pühas 

Vaimus. Liturgilises traditsioonis tuntakse ka palveid Jeesusele ja  Pühale 

Vaimule. Kõigil neil juhtudel on palve suunatud Kolmainu Jumalale.  

120. Jumalateenistuse ühine palve on alati meie-vormis. See väljendab 

ka palve, kristliku osaduse ja ligimesearmastuse omavahelist tihedat seost. 

Palvetav inimene vaatab alati end ümbritsevat Jumala armastuse valguses. 

Ka üksi palvetades on inimene osaduses kaaskristlastega. Selle heaks 

näiteks on Jeesuse enda õpetatud palve, mis algab „meie Isa”, mitte „minu 

Isa”.  

121. Kristlike palvete seas on aukohal Meie Isa palve. Selles kõigi palve-

te eeskujus seisavad enne teisi inimese elu puudutavaid teemasid Jumala 
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riigi tuleku ootus ja tema tahte järgimine. Alles seejärel kõneldakse iga-

päevasest leivast, pattude andeksandmisest ja kiusatustes püsimajäämi-

sest. Issanda palve eeskuju julgustab ka inimest kõnelema Jumalale ava-

meelselt, konkreetselt, lihtsas kõnes ja lapsemeelses usalduses. Kristlaste 

palve peaks samamoodi olema nii vormilt kui sisult lihtne. Palvet ei 

muuda tõhusamaks paljusõnalisus või ülespuhutud väljenduslaad. Litur-

giline palve peab olema jälgitav ja arusaadav, kooskõlas kiriku usu ja õpe-

tusega, et kirikuline saaks südame ja suuga kaasa palvetada. 

Palve ülesehitus 
122. Jumalateenistusel loetavad ja lauldavad palved on erineva sisu ja 

väljenduslaadiga, kuid teatud printsiibid kehtivad kõigi palvete puhul. 

Traditsiooniline palve ülesehitus koosneb järgmistest osadest (päeva palve 

näitel): 

 pöördumine – nimetatakse, kelle poole kogudus pöördub, ja väljen-

datakse seda, kellele palvetaja oma lootuse paneb; 

 meenutamine – tuletatakse meelde Jumala tegusid ajaloos ja täna-

takse Jumalat selle eest. Selles väljendub liturgilise palve seos Piibli 

sõnaga. Meenutamine võib sisaldada ka tänu Jumala abi ja tegut-

semise eest koguduse ja kogu ristirahva keskel; 

 palumine – siin tuuakse Jumala ette inimeste olukord ja vajadused, 

milles palutakse Jumalalt sekkumist ja abi. Kogudus toetub palves 

mitte oma headusele ja võimekusele, vaid Jumala tegudele ja armu-

le; 

 kokkuvõte – palve lõpeb lõpusõnadega, mis toonitavad, kellele palve 

ja tänu usaldatakse ja kelle nimel palvetatakse; 

 aamen. 

Kiriku üldine eestpalve 
123. Kiriku üldisel eestpalvel on teiste palvete seas eriline väärtus. 

Missakorras nimetatakse seda palvet ’kirikupalveks’ ja talituste kordades 

’eestpalveteks’. Põhimõtteliselt on tegemist samasisulise palvega – kogu-

dus teeb üheskoos eestpalvet, kandes Jumala ette kiriku ja kõik maailma 

asjad. Eestpalvega täidab kogudus väga konkreetselt oma diakoonilist 

ülesannet, võttes osa maailma hädadest ja kandes hädasolijaid kristlikus 

armastuses Jumala ette. Kirikupalves on teemadering avaram ja palve on 

liigendatud eestpalveosadeks, mis kõik lõpevad koguduse palveaklamat-

siooniga. Talituste eestpalveis on rõhk konkreetsel olukorral ja sellega 

seotud inimestel.  
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124. Kirikupalve sisu ja teemade järjekord on üldjuhul järgmine: 

 Kristuse kirik, meie kiriku piiskopid ja teised töötegijad, kiriku töö 

maailmas; 

 oma rahvas ja riik, valitsejad ja ühiskonnaelu juhtimine; 

 maailma rahu ja rahvusvaheline olukord; 

 kohaliku kogukonna elu; 

 erilised ja aktuaalsed küsimused; 

 haiged ja teised, kes kannatavad; 

 surnud; 

 igavese elu lootus ja osadus pühadega taevas. 

125. Kirikupalve eeldab selle igakordset hoolega läbi mõeldud etteval-

mistamist, et palvesse saaks liita aktuaalsed teemad ja kirikuliste isiklikud 

eestpalvesoovid. Käsiraamatus trükitud palved on eeskujuks ja alusmater-

jaliks kirikupalve ettevalmistajatele. Trükitud palvetekstides saab vaja-

dusel palvet lühendada, samuti ka täiendada päevakohaste eestpalvetega.  

126. Kirikupalve peaks olema oma olemuselt koguduse keskel sündiv 

palve, mitte ainuüksi liturgi poolt peetud palve. Kirikupalve ettevalmis-

tamine kui ka pidamine annavad hea võimaluse ilmikutel kaasa teenida. 

Kui kirikupalve lugejaks on ilmik või ilmikud, siis peetakse palve puldist 

või mujalt kirikuruumi sobivast kohast (nt eestpalvetaja seisab koguduse 

keskel vahekäigus, näoga altari poole). Liturg võib öelda sissejuhatuse ja 

pidada ka kokkuvõtva palve. Kirikupalve annab võimaluse ka spontaan-

seks, kohapeal sõnastatud palveks.  

127. Neljaosalises kirikupalves on ülesehitus enamasti järgmine: I pal-

veosa – tänu Jumala sõna ja abi eest igapäevases elus; II palveosa – krist-

lik Kirik, meie kirik, piiskopid ja teised kiriku sulased, isamaa ja rahvas, 

riigijuhid; III palveosa – inimeste elu ja olukordadega seotud teemad, 

maailma olukorrad; IV palveosa – surm ja igavese elu ootus. 

128. Ekteenia koosneb lühikestest eestpalvetest, mis keskenduvad ühele 

teemale ja mille järel kogudus laulab või ütleb ühise, enamasti ühe ja sa-

ma korduva palveaklamatsiooni. Eestpalvetaja lõpetab iga palveosa: “Me 

palume Sind”, “Palugem Issandat” või „Sinu halastuse pärast”. Kogudus 

palvetab: “Kuule meid, armas Issand Jumal”, “Issand, halasta” või „Is-

sand, kuule meie palvet”. Võib kasutada ka teisi kogudusele tuttavaid pal-

veaklamatsioone (nt Taizé palvelaule vms). Kirikupalve lõpeb koguduse 

ühise aameniga. 

129. Kirikupalvega liituvad otseselt ka tänu- ja eestpalveteated, samuti 

ristitute, abielluda soovijate ja laulatatud paaride nimetamine ning maetu-
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te mälestamine. Need teated moodustavad sissejuhatuse kirikupalvesse. 

Seetõttu on soovitav lugeda tänu- ja eestpalveteated samast kohast, kust 

peetakse kirikupalvet, ja neid loeb eestpalve pidaja või juht ise. Ristitute, 

abiellunute ja maetute nimed võib nimetada ka eestpalve sees. Mälestami-

sega võib liita lühikese muusikalise mõtiskluse või süüdata mälestusküün-

lad. 

Aamen 
130. Palve lõpeb aameniga. Nõndasamuti kasutatakse aamenit ka õnnis-

tussõnade, armukuulutuse jt liturgiliste vormelite ja lausungite puhul. Aa-

men on palve lõpus olev lühike heebrea keelest kõigisse keeltesse tõlki-

mata üle võetud kinnitus ja tunnistus: ‚tõesti!, sündigu nii!’ Augustinus 

nimetab aamenit palvetaja allkirjaks. Luther räägib aamenist kui kindlast 

usu sõnast ja väljendusest (Suur Katekismus). Jumalateenistusel aamenit 

öeldes või lauldes ühineb kogudus liturgi või eestpalvetaja peetud palvega 

ja tunnistab selle oma ühiseks palveks. Aameniga võtab kogudus õnnis-

tuse ja armukuulutuse vastu, ülistab ja tunnistab Jumalat.  

131. Liturgias on aamen oma olemuselt koguduse sõna. Kui kogudus pal-

vet kaasa ei loe, on loomulik, et ta liitub palvega omapoolse kinnitusega. 

Jumalateenistustel kehtib põhimõte, et kogudus vastab kõigile liturgilis-

tele palvetele aameniga. Sama põhimõte kehtib ka palvuste ja talituste 

puhul. 

132. Liturgias kasutatakse ka kahe- või kolmekordse aameni laulmist. 

See rõhutab koguduse rolli palves. Kolmekordne aamen viitab palve trini-

taarsusele. Samas on hea õpetada kogudust aamenit ka ütlema. Kui liturgi-

line palve peetakse lugedes, siis oleks loomulik kogudusel öelda aamen. 

Sama kehtib kristlaste muudes olukordades peetud palvele: üks peab pal-

ve ja selle lõpus ütlevad kõik kaasa palvetanud üheskoos häälega: 

„Aamen.”  

133. Aamenite kõrval tuntakse liturgias teisigi aklamatsioone, millega 

kogudus ühineb ja vastab palvele (nt kirikupalves koguduse palvelaused). 

Ka koguduse koraalisalm võib täita liturgias teatud kohtades omamoodi 

aameni ehk koguduse vastuse rolli. Sõnaosas kuulub lugemiste lõppu oma 

kindel ja traditsiooniline aklamatsioon. Kui lugemiste lõpus kasutatakse 

aamenit, siis peaks seda ütlema või laulma kogudus, mitte lugeja.  
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Jumala sõna lugemine ja kuulutamine 
134. Jumal kõnetab inimest väga konkreetselt oma sõna – Piibli kaudu. 

Jeesus on ise Jumala lihaks saanud Sõna (Jh 1:1–14) ning tema sõnades ja 

tegudes me näeme ja tunneme ära Jumala enda (Jh 14:9). Nõnda tuleb 

Piibli lugemises Jumal meie keskele siin ja praegu.  

135. Kristlik kogudus on algusest peale jätkanud sünagoogi traditsiooni, 

lugedes jumalateenistustel Vana Testamendi tekste ja lauldes psalme. Uue 

Testamendi tekstid – nii apostlite kirjad kui ka evangeeliumid – on sün-

dinud koguduse ühise jumalateenistuse tarbeks. Uus Testament sisaldab 

ka mitmeid kristlikke hümne ja liturgilisi tekste (nt Lk 1:41–55, 68–79; Fl 

2:6–11; Kl 1:15–20). Liturgia keel kasutab palju Piibli väljendeid (nt 

tervitus, Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Meie Isa, rahutervitus, armu-

laua seadmissõnad, õnnistamissõnad).  

Pühakirjalugemiste kava 
136. Pühapäevade ja pühade jumalateenistuste pühakirjalugemise kava 

jaguneb kolme aasta peale, mis algavad advendiaja 1. pühapäevaga ja lõ-

pevad igavikupühapäevaga. (Lugemisaastaid tähistatakse numbritega 1, 2 

ja 3.) Seega korduvad samad perikoobid iga kolme aasta järel. 

137. Pühapäeva ja kirikupüha korralisel jumalateenistusel kasutatakse 

jooksva lugemisaasta perikoope (vt lugemisaastate tabelit, JK, lk 27). Pe-

remissa puhul võib pastoraalsetel kaalutlustel kasutada ka teiste lugemis-

aastate tekste. 

138. Käsiraamatu perikoobisüsteemi aluseks on Soome Evangeelse Lute-

rliku Kiriku Evangeeliumiraamat (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

kirkkokäsikirja II. Evankeliumikirja. 1999). Väiksemate pühade ja muude 

teemade piiblilugemiste valiku on koostanud EELK liturgiakomisjon.  

139. Kirikuaasta piiblilugemiste 1. lugemisaasta evangeeliumid järgivad 

vanakirikliku evangeeliumirea traditsiooni, mis on olnud sajandeid kasu-

tusel ka meie kirikus. Selle evangeeliumiperikoobi temaatika alusel on 

valitud ka 2. ja 3. lugemisaasta evangeeliumid. Lugemised Vanast Testa-

mendist ja Uue Testamendi kirjadest on valitud kooskõlas evangeeliu-

miteksti temaatikaga. Kõik kolm perikoopi toetavad üksteist sisu poolest 

ja moodustavad üheskoos pühapäeva ja püha temaatilise terviku. Samas 

on kolm perikoopide aastakäiku iseseisvad tervikud, võrdse tähtsuse ja 

kaaluga, eelistamata 1. aastakäiku. Kõigi perikoopide puhul on arvestatud 

nende sobivust jutlusetekstiks. 

140. Suurtel kirikupühadel, kui püha sisu kannab üks kindel evangee-
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liumitekst (nt kolmekuningapäev), kasutatakse samu perikoope läbi kolme 

lugemisaasta. Sel puhul on lisatud täiendavaid jutlusetekste. Mitut luge-

misaastat pole antud ka pühapäevadele, mida saab pidada harvadel aas-

tatel.  

141. Iga pühapäeva ja püha jaoks on antud ka neljas pühakirjatekst – 

psalm. See on esitatud introituspsalmina koos päevakohase antifoniga. 

Psalm on sama kõigi lugemisaastate jaoks.  

Jumala sõna lugemine jumalateenistustel ja talitustel 
142. Jumalateenistusel olgu „Jumala sõna laud” rikkalikult kaetud. Igal 

pühapäevasel missal on sõnaosas  kolm lugemist: 1) lugemine Vanast 

Testamendist, 2) lugemine Uuest Testamendist (epistel või lugemine 

Apostlite tegudest või Ilmutusraamatust) ja 3) evangeelium. Lisaks võib 

kasutada psalmi (alguslauluna ja/või vastusena pärast esimest piibliluge-

mist). Kolme lugemise järjekorda ei muudeta. Isegi mitte siis, kui jutluses 

keskendutakse Vana Testamendi või epistli tekstile.  

143. Talitustel võib kasutada ka missa ülesehitusest tuttavat kolme luge-

mise põhimõtet. Kuid vaimulik võib talituse puhul hingehoidlikest ja 

praktilistest vajadustest lähtuvalt vabamalt otsustada, mitu teksti ja mis 

järjekorras lugeda. Ristimise ja laulatuse puhul ongi soovitav lugeda esi-

mesena evangeeliumist Kristuse sõnad ristimise ja abielu seadmisest. Pal-

vusel loetakse tavaliselt vaid üks piiblitekst. Samuti võib laste või haige-

tega peetavatel teenistustel lugeda ja keskenduda vaid ühele või kahele 

tekstile. 

144. Pühapäeva ja kirikupüha teema lähtub evangeeliumist. Evangeeliu-

milugemine on sõnaliturgias kõige olulisem ja loetakse järjekorras vii-

masena ehk kõige tähtsamal kohal. Ka teised piiblilugemised on liturgias 

olulised ja neile tuleb anda neile kuuluv austus ja koht liturgias. Jutluses 

on võimalik pöörata tähelepanu kõigi loetud tekstide tervikule. Kiriku-

listele on abiks piiblitekstidesse süvenemisel ka see, kui jumalateenistuse 

alguses liturg avab mõne lausega pühapäeva temaatika ja tekstivalikut 

ühendavad mõtteliinid. 

145. Jumalateenistusel kuulab kogudus lugemisi Piiblist kui Jumala enda 

kõnet (sõna) ja tänab selle eest. Vana Testamendi ja epistli lõpus öeldak-

se: „See on Jumala sõna – Tänu olgu Jumalale.” Evangeeliumi lugemine 

lõpeb sõnadega: „See on püha evangeelium” või „See on Issanda sõna”, 

koguduse vastus on: „Kiitus olgu Sulle, Kristus.” Lugeja võib tõsta akla-

matsiooni ajaks raamatut austuse märgiks kõrgemale. Omakorda aitab 

loetud tekste rõhutada ja nende sõnumi üle mõtiskleda ka laulud ja muusi-
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kapalad lugemiste vahel. Kogudus tervitab halleluujaga evangeeliumi 

lugemist. 

146. Piiblitekstid loetakse kuuldavalt, selgelt ja rahulikult. Ka sellel, kust 

tekste loetakse, on oma tähendus. Loomulik koht pühakirja tekstide luge-

misteks on lugemispult või muu kogudusele nähtav ja väärikas koht kiri-

kus.  

147. Vana liturgilise traditsiooni kohaselt kogudus kuulab Vana Testa-

mendi ja epistli lugemisi istudes ning tõuseb evangeeliumi lugemise 

ajaks. Talitustel, kui pühakirjatekstid (või lühikesed tekstilõigud või sal-

mid) loetakse järjest ühe lugemiste tervikuna, seisab kogudus kõigi piibli-

lugemiste ajal.  

Altaripiibli ja lektsionaariumi kasutamine 

jumalateenistusel 
148. Jumalateenistusel loetakse pühakirjatekstid altaripiiblist või lektsio-

naariumist Lugemiste raamat. 

149. Altaripiibel või lektsionaarium asub jumalateenistuse ajal soovita-

valt lugemispuldil, kust pühakirja tekste loetakse. Raamatu võib asetada 

ka algusliturgia ajaks altarile ja tuua see vahetult enne lugemisi puldile. 

Pärast lugemisi või jutlust viiakse raamat jälle altarile tagasi. Mõlemat 

raamatut – altaripiiblit ja lektsionaariumi – samaaegselt altari peal ei hoita.  

150. Kui pühakirja loetakse altari juurest, siis võib Piibel või lektsionaa-

rium asetseda kas altari keskel või (vanema tava kohaselt) jumalateenistu-

se alguses altari epistlipoolel ning alates evangeeliumilugemisest evangee-

liumipoolel. Esimesed pühakirjalugemised loetakse sel puhul epistlipoo-

lelt, evangeelium evangeeliumipoolelt. Kõik pühakirjalugemised võib lu-

geda ka keskel seistes. Kui Piibel asetseb altari keskel, tõstetakse see ar-

mulaua ajaks evangeeliumipoolele ja asetatakse armulauariistad altari kes-

kele.  

151. Ilma armulauata jumalateenistusel (sõnajumalateenistusel) võib pü-

hakiri seista terve teenistuse ajal altarilaua keskel. 

Jutlus 

Jutluse ülesanne  

152. Jutlus on Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutamine ja õpetamine. 

Jutlus aitab inimesel vastu võtta Jumala armu, kasvada kristlikus usus ja 

armastuses ning elada Jumalaga osaduses. Jutluse nagu ka sakramentide 
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ülesanne on vahendada Kristust, Jumala lihakssaanud Sõna. Jutlus mitte 

ainult ei kõnele Kristusest, vaid jutluses Kristus ise kõneleb oma kogu-

dusega. 

153. Jutlusel on mitu funktsiooni: 

 Kerügmaatiline (kuulutuslik) funktsioon – jutlus sünnitab evangee-

liumi kuulutamise läbi kuulajas usku ja kutsub teda pöörduma oma 

patust Kristuse poole; 

 Didaktiline (õpetuslik) funktsioon – jutlus selgitab kuulajale piibel-

likku sõnumit ja kiriku õpetust ning aitab tal seda seostada kaasaja 

ning oma isikliku elu probleemide ja küsimustega; 

 Teraapiline (tervendav) funktsioon – jutlus puudutab kuulaja süga-

vamaid inimlikke vajadusi ja igatsusi, aitab tal leida oma elu mõte 

ja tähendus ning saada selleks, kelleks ta Jumala poolt on kutsutud; 

 Doksoloogiline (ülistav) funktsioon – jutlus kutsub kogudust Juma-

lat Tema heategude eest kiitma, ülistama ja tänama; 

 Rakenduslik funktsioon – jutlus süvendab kuulajas tahet ja jõudu 

Jumala tahet oma elus rakendama, patust hoiduma ning Jumalat ja 

oma kaasinimest teenima. 

Jutlustaja isik 

154. Iga jutlustaja vajab jätkuvalt enesetäiendust, harjutamist ja tagasi-

sidet. Oma kutsumusele pühendunud jutlustaja ei karda kriitikat, vaid os-

kab seda hinnata ja kasvamiseks kasutada.   

155. Jutlustaja on Jumala sõna sulane. Kuna kuulutatud sõnal on suur vä-

gi, vajab jutlustaja eriliselt enesekriitilisuse, alandlikkuse ja teiste austa-

mise vaimu. Tema ülesanne ei ole kuulajaid siduda enda isiku külge, vaid 

juhatada neid Kristuse ja tema päästva evangeeliumi juurde. 

156. Jutlustaja peab suutma tagada oma kuulutuse usutavust – tema isik 

ja kuulutus peavad olema kooskõlas, sõnad ja teod käima käsikäes. Tal 

tuleb ka ise painduda selle käsu alla, mida ta õpetab kogudusele, ja elada 

sama evangeeliumi varal, mida ta kuulutab inimestele. 

Jutluse ettevalmistamine ja pidamine 

157. Jutluse ettevalmistamine lähtub küsimusest: mida tahab Jumal mul-

le ja kogudusele loetud piibliteksti(de) kaudu öelda? Ehk teisisõnu: 

 milline on teksti algupärane sõnum (eksegeetiline analüüs); 

 kuidas seostub tekst kristliku õpetuse ja eetikaga (dogmaatiline ana-

lüüs); 
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 kuidas seostub tekst kirikuaasta ja jumalateenistuse kui tervikuga 

(liturgiline analüüs); 

 milliseid hingehoidlikke küsimusi ja teemasid tekstis käsitletakse 

(pastoraalne analüüs); 

 kuidas haakub tekst kaasaja väärtushinnangute, elukorralduse ja 

probleemidega (kontekstuaalne analüüs); 

 mida kõneleb tekst mulle endale (isikliku vaimuliku olukorra ana-

lüüs); 

 mida kõneleb tekst kuulajale praegu (hermeneutiline analüüs). 

158. Jutlustaja keelekasutus peab olema kuulajale jälgitav ja arusaadav. 

Abstraktsete terminite kasutamine, pikad ja keerulise ehitusega laused 

raskendavad jutluse jälgimist. Jutlustaja kõne peab olema kuuldav, tema 

esinemine loomulik ja veenev. Jutluse puhul on oluline ka  mitteverbaalne 

kommunikatsioon: jutlustaja miimika, žestid, kehahoiakud jm.   

Kõne kiriklikul talitusel (kasuaalkõne)  

159. Talitusel peetava kõne puhul arvestatakse samu põhimõtteid nagu 

jutluse pidamisel. Kasuaaltalituse kõne funktsioonid: 

 Õpetuslik funktsioon – kirikliku talituse teoloogilise olemuse selgi-

tamine; 

 Hingehoidlik funktsioon – inimese kogemuste ja tunnete tõlgenda-

mine ning tema toetamine ja julgustamine konkreetses olukorras; 

 Osaduslik funktsioon – talitusel osalejate ühtekuuluvuse süvenda-

mine;  

 Vaimuliku juhendamise funktsioon –  inimese elukaare, kriiside ja 

üleminekute mõtestamine evangeeliumi valguses ning tema usu, 

lootuse ja armastuse innustamine.  

160. Kõne lähtub loetud Jumala sõnast. Võimalik on siduda oma kuu-

lutus kindla piiblitekstiga, mida loetakse kõne aluseks (piibliteksti võib 

trükkida ka laululehele) ja mis aitab inimestel kõnes käsitletut paremini 

meelde jätta. Kõne võib lähtuda ka piiblitekstide kogumist, mida vahetult 

enne kõnet on loetud. Kõne käigus saab esile tuua sobiva piiblisalmi või 

salmid, mis aitavad sõnumit fokuseerida ja kuulutatut meelde jätta. 
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Armulaud 

Armulauaained  
161. Armulaua ainetena kasutatakse Kristuse eeskuju järgides nisuleiba 

ja viinamarjaveini (veini võib segada väikeses koguses veega, vahekorras 

kuni 1/5). Armulaualeib valmistatakse lääne kristliku traditsiooni kohaselt 

hapnemata taignast. Vajadusel kasutatakse gluteenivaba leiba, mida säili-

tatakse ja jagatakse teistest armulaualeibadest lahus. Vein on punane või 

valge naturaalne lisaaineteta viinamarjavein (viinapuu vili, Lk 22:18).  

162. Armulaualeivana võib vastavalt kohalikule tavale kasutada nii suurt 

leiba (hostia) kui väikseid leibu (oblaate). Soovitavalt pannakse armulaua 

pühitsemisel altarile vähemalt üks suur leib, mida saab murda väiksema-

teks osadeks ja jagada armulaualistele. Leiva murdmine (fraktsioon) süm-

boliseerib kristlaste ühtekuuluvust Kristuses ja kristlaste omavahelist osa-

dust (1Kr 10:17). Armulaualiste suure hulga puhul on otstarbekas kasu-

tada oblaate. 

Armulaua pühitsemise koht 
163. Armulaua sakramenti pühitsetakse missal. Kogudus peab korrapä-

raseid missasid oma kirikus, kabelis või muus pühitsetud ruumis. Kui ko-

gudusel ei ole oma kirikut, võib missaks ja teisteks teenistusteks kasutada 

koguduse juhatuse otsuse alusel muud tingimustelt sobivat, kuid pühitse-

mata ruumi. Koguduse vastav otsus kooskõlastatakse praostiga. 

164. Erilistel puhkudel võib koguduse missat pidada koguduse õpetaja 

vastutusel mis tahes muus teenistuse pidamiseks sobivas kohas. Vaimu-

liku ülesanne on jälgida, et sõnakuulutuseks ja armulaua pühitsemiseks 

oleks tagatud väärikad tingimused ja kogudusel oleks võimalik aktiivselt 

liturgias osaleda. 

165. Üksikinimesele pühitsetekse ja jagatakse armulauda väljaspool ko-

guduse ühist missat haigete armulauatalitusel. Põhimõtteliselt on seegi 

talitus lühendatud missa, mis toimub haigevoodi juures haiglas või kodus, 

hooldekodus jm. 

Õigus armulauda vastu võtta 
166. Armulauasakramendi vastuvõtmise õigus on sätestatud kirikusea-

duses (vt KS, § 13). EELK-s on õigus armulauda vastu võtta: 

 igal EELK konfirmeeritud liikmel; 

 igal EELK-ga armulauaosaduses oleva kiriku (need kirikud on mää-

ratletud vastavate lepingutega) õigustatud liikmel; 
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 igal ristitud lapsel, kui ta on armulaual koos oma vanema või hool-

dajaga. Armulauast osasaamise eelduseks on teadlikkus Issanda 

söömaaja tähendusest. 

167. Erandolukorras võib põhjendatud hingehoidlikel kaalutlustel armu-

lauda jagada ka täiskasvanud kirikuliikmele (ristitud, kuid konfirmeeri-

mata inimesele) eeldusel, et ta on teadlik Issanda söömaaja tähendusest. 

Selline põhjendatud olukord on nt haigus, lähenev surm või muu tõsine 

hädaolukord. Kui hädaolukord on möödas, tuleb inimesega edasi tegelda, 

vajadust mööda anda leeriõpetust ja teda konfirmeerida.  

168. Armulauaosadus on avatud teistegi kirikute liikmetele, kes tunnus-

tavad EELK vaimuliku poolt pühitsetud armulauda. Kirikuseadus peab 

seda võimalikuks kaalukatel hingehoidlikel põhjustel ja armulaua vastu-

võtmise kriteeriumiks on inimese usk, et ta võtab armulaual vastu Kris-

tuse tõelist ihu ja verd.  

Armulauatarvikud 
169. Altarisakramendi pühitsemiseks vajatakse missal armulauatarvi-

kuid. Nende all mõeldakse armulaua pühitsemisel ja jagamisel kasutata-

vaid nõusid (armulauariistad) ja tekstiile. ► 61-66 Pateen, karikas ja tei-

sed armulauanõud; ►103-105 Altari- ja kantslitekstiilid. Esmavajalikud 

armulauatarvikud on: 

 pateen (leivik) armulaualeiva pühitsemiseks ja jagamiseks; 

 armulauakarikas armulauaveini pühitsemiseks ja jagamiseks; 

 armulaualeibade karp (oblaatidetoos); 

 veinikann; 

 korporaal – väike aluslina, millele asetatakse pühitsetavad armu-

laualeib ja -vein; 

 karikakate, millega kaetakse karikas ja pateen; 

 puhastusrätikud, mida kasutatakse leiva ja karika jagamisel. 

170. Lisaks võib kasutada järgmisi tarvikuid: 

 veekann (veenõu), et saaks vett segada veini sisse ja pärast jagamist 

loputada karikat; 

 palla – nelinurkne tugevdatud lina karika katmiseks; 

 bursa, mille sees hoitakse korporaali; 

 sakramendinõu (tsiboorium) pühitsetud armulaualeibade säilitami-

seks; 

 lusikas – juhuks, kui on vaja veini seest sinna sattunud puru (nt 

korgitükk) välja võtta. 
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171. Kasutamise järel tuleb armulauanõud, iseäranis karikas ja kann hoo-

likalt pesta, loputada ja kuivatada. Samuti tuleb pesta puhastusrätikud.  

172. Koguduse õpetaja või mõni teine vastava ülesande saanud vaimulik 

vastutab armulauanõude korrashoiu ja nende kindlas kohas hoidmise eest. 

Kirikuteenijale tuleb anda täpsed ja selged juhised armulauanõudega üm-

berkäimiseks. 

Altari katmine armulauaks 
173. Armulauatarvikud, sh armulaualeib ja -vein, asetatakse enne missa 

algust eraldi lauale (kredentslauale) ning kaetakse kattega. Samuti varu-

takse sinna piisaval hulgal puhastusrätikuid. Seejuures tuleb kontrollida, 

et armulauanõud on puhtad ja vigastamata ning et leib ja vein on tarvita-

miskõlbulikud. Kui altariruumis kredentslauda ei ole, paigutatakse armu-

lauanõud kaetuna altarile.  

174. Veini ei valata missa alguseks kohe karikasse, vaid hoitakse eraldi 

kannus või mõnes teises sobivas anumas. Tselebrant ja abilised pesevad 

enne armulaua pühitsemist käed ning peavad silmas  muid puhtuse- ja 

hügieeninõudeid.  

175. Armulaualiturgia algab altari katmisega: altarilaua keskele laotatak-

se esmalt korporaal. Sellele asetatakse pateen, millele on pandud pühitse-

tav leib, ja karikas, kuhu on valatud pühitsetav vein (veini sisse võib lisa-

da natuke vett). Leival ja karikal on kaks paigutusviisi: leib asetatakse al-

tarile koguduse suunast vaadates paremale ja karikas vasakule poole või 

asetatakse need ühele joonele nii, et karikas asub tselebrandi poolt vaada-

tes pateeni taga. Korporaali kõrvale (paremale) asetatakse puhastusräti-

kud. Karikas võib armulauapalve ajal olla kaetud erilise kattega (palla), 

mis eemaldatakse üksnes seadmissõnade lugemisel, armulauapalve lõpus 

väikese elevatsiooni ajal ja vahetult enne jagamist.  

176. Altari katmisel pannakse pühitsemiseks valmis leiba ja veini vasta-

valt armulaualiste arvule. Kui on kasutusel kredentslaud, valatakse vein 

karikasse (ja lisatakse juurde vett) selle laua juures ja jäetakse veinikann 

sinna. Samuti jääb abilauakesele karp pühitsemata leibade varuga. Abilis-

te olemasolul võib kannu ja leivakarbi tuua nende võtmise ajaks altarile 

ning pärast tagasi viia.  

Armulaua jagamine 
177. Armulauda pühitseb ja jagab vaimulik. Vajadusel võib vaimulik 

kutsuda armulaua jagamisele appi ka ilmiku või ilmikud, kes on saanud 

vajaliku ettevalmistuse ja volitused. 
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178. Tselebrant jagab Kristuse ihu ja abiline Kristuse verd. Armulaua ja-

gaja vastutab selle eest, et pühade andidega käiakse ringi hoolikalt ning et 

jagamisel järgitakse hügieeninõudeid. Kasutada tuleb puhastusrätikuid nii 

karika kui ka sõrmede puhastamiseks.  

Armulaua jagamise ja vastuvõtmise viisid 

179. Armulauda jagatakse üldjuhul mõlemal kujul (utraque speciem). 

Pühasid ande võib armulaualistele anda kas eraldi või armulaualeiba ka-

rikasse kastes ehk intinctio näol. Eriolukorras (nt kui inimesel on alko-

holismiprobleemid) võib armulauda jagada ühel kujul (una specie), sest 

Kristus on oma tõotust mööda tõeliselt kohal nii leivas kui veinis. 

180. Armulauda võib vastu võtta nii põlvitades kui ka seistes. Jagajal tu-

leb toimida armulaualise soove ja harjumusi austades. Leib antakse armu-

laualisele otse suhu või tema kätte. Armulaualeiva vastuvõtmiseks võib 

inimene sirutada ülespoole avatud peopesaga parema käe (vasaku käega 

paremat toetades) ettepoole. Karika jagaja joodab armulaualist karikat 

oma käes hoides või ulatab karika igale armulaualisele kordamööda kätte. 

Jagaja öeldud sõnadele võib armulaualine vastata aameniga ja sakramendi 

vastuvõtmise järel õnnistada end ristimärgiga.  

Armulaua jagamise korraldamine 

181. Armulaua jagamine toimub üldjuhul kiriku altariruumis. Neile, kel-

lel on altari juurde tulla raske (nt ratastoolis olijad), võib armulauda jaga-

da tema pingis. Jagamise korraldamiseks on mitmeid võimalusi: 

 üks ühendatud laudkond (jätkuv laudkond): jagamine toimub al-

tarivõre ümber; armulaualine tõuseb pärast sakramendi vastuvõtmist 

ja läheb oma kohale tagasi, vabastades koha järgmisele armulauali-

sele. Jagajad käivad altarivõre ees ringi seni, kuni kõik armulauali-

sed on sakramendi vastu võtnud. Kui on mitu jagajat, võib leiba ja 

karikat jagada kahe paariga, alustades kahelt poolt altarivõre lõpust 

ja liikudes keskele kokku. Võib jagada ka kolmekesi – üks leiva ja-

gaja ja kaks karika jagajat; 

 üks liikuv laudkond: jagajad võivad seista altarist väljaspool või al-

tariruumi trepil koguduse ees. Armulaualised liiguvad järjekorrana 

jagajate ette, võtavad sakramendi vastu ja lähevad oma kohale taga-

si. Kui on rohkem abilisi, võib leiba ja karikat jagada kahe või ena-

ma paariga, vajadusel ka kirikusaali erinevates punktides. Võib ja-

gada ka kolmekesi – üks leiva jagaja ja kaks karika jagajat temast 



42 

 

ühel ja teisel pool; 

 jagamine toimub eraldi laudkondade kaupa: armulaualised võtavad 

altarivõre juures sakramendi vastu ja lahkuvad üheskoos pärast saa-

tesõnu. Alles seejärel algab jagamine järgmisele laudkonnale. Selle 

toimimisviisi puhul on ka jagamist võimalik sujuvamaks muuta mit-

me jagajatepaariga.  

182. Kui armulauda jagatakse leiba karikasse kastes, ütleb jagaja: „(Meie 

Issanda Jeesuse) Kristuse ihu ja veri.” Sel juhul inimene leiba enda kätte 

ei võta, vaid jagaja ulatab sakramendi armulaualisele otse suhu. 

183. Kui kasutatakse individuaalseid peekreid, ei tohi neid täita varem, 

vaid peeker täidetakse otse jagamisel iga inimese juures eraldi. Peekrid 

võib panna kiriku etteotsa valmis, et armulaualised saaksid jagamisele tul-

les peekri kaasa võtta. Pärast armulaua vastuvõtmist toovad nad peekri sa-

masse kohta tagasi.  

184. Vaimulik võtab armulauda vastu kõige esimesena või kõige viima-

sena. Kui jagajaid on mitu, võivad nad armulauda üksteisele jagada. Mis-

sal kaasa teenivad vaimulikud võivad jagamise ajal tulla ka järjekorras al-

tari juurde ning võtta ise armulauda vastu. 

185. Kui armulaual osalev inimene ei saa võtta sakramenti vastu ja soo-

vib, et vaimulik teda õnnistaks, asetab ta parema käe märguandeks rinna-

le. Leiva jagaja paneb siis käe tema pea peale ja ütleb õnnistuse. 

Laste ja noorte osalemine armulaual 

186. Armulaua jagaja peab vajadusel küsima, kas lapsele jagatakse armu-

lauda või teda õnnistatakse. Last, kellele armulauasakramenti ei jagata, 

õnnistab leiba jagav vaimulik ristimärgiga ja ütleb õnnistussõna (nt „Jee-

suse Kristuse ihu ja veri on ka sinu eest antud ja valatud. Issand õnnistagu 

ja hoidku sind.“)  või sobiva piiblisalmi.  

187. Hea on see, kui laps saab armulauast osa samal viisil kui tema vane-

mad. Kuna lapsele on parim viis armulauda vastu võtta intinctio näol, 

võiksid ka vanemad armulauda vastu võtta samal viisil. Vajadusel lapse-

vanem aitab last armulauda vastu võtta. 

Armulaua jagamisel üle jäänud pühitsetud annid  
188. Armulaua jagamisel üle jäänud pühitsetud andidega tuleb ümber 

käia väärikalt ja austusega, nagu on sakramendile kohane. Kui pühitsetud 

ande jääb üle väikeses koguses, on loomulik need altari juures (koos abi-

listega) ära tarvitada või teha seda vahetult pärast missa lõppu. Pühitsetud 
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ande ei panda pühitsemata andide juurde ega tarvitata mingil muul otstar-

bel.  

189. Kui koguduse jumalateenistusel pühitsetud Kristuse ihu ja verd 

viiakse vana kristliku kombe kohaselt haigetele ja vanadele, tuleb tagada, 

et pühad annid oleksid kindlalt suletud nõudes ning et nendega ei käidaks 

ringi ettevaatamatult või hoolimatult. 

190. Kui üle jäänud pühitsetud ande ei tarvitata kohe ära, suletakse leib 

vastavasse nõusse, säilitatakse väärikas kohas ning kasutatakse järgmisel 

armulaual. Pühitsetud veini ei säilitata järgmiseks armulauaks. 

Muusika koguduse jumalateenistuselus 
191. Muusika on jumalateenistuse ja kirikliku talituse osa, mis aitab ko-

gudusel osaleda liturgias, tunnistada oma usku, palvetada ja ühiselt vasta-

ta kuulutatud sõnale. Muusikaga saab väljendada seda, mis ainult räägitud 

sõnadesse ei mahu. Instrumentaalmuusikalgi on oma mõju vaikse mõtisk-

luse ja palve jaoks. 

192. Koguduse ühist laulu juhib kirikumuusik. Tema vastutab ka teenis-

tustel ja talitustel nende üldise muusikalise külje eest. Selles rollis on kiri-

kumuusik liturgi kõrval samuti üks teenija. 

193. Liturgia muusika valimisel lähtutakse kirikuaasta pühapäeva tee-

mast ja piiblilugemistest. Talitusel kasutatav muusika peab kokku sobima 

talituse vaimuliku sisuga. 

194. Koguduse põhijumalateenistuste ja talituste ühislauluks kasutatakse 

Kiriku Laulu- ja Palveraamatut (1991) ja kehtivate käsiraamatute missa-

muusikat. Koguduse ühislaulude ja missamuusikana võib erandjuhtudel 

kasutada mõnda muud sobivat laulu. See nõuab kirikumuusikult ja vai-

mulikult professionaalsust ja head maitset. 

Koguduselaul (koraal) 
195. Kogudus kasutab jumalateenistustel laulmiseks lauluraamatut. Lau-

lulehti on otstarbekas kasutada pühadel ja erilistel puhkudel. Kirikuliste 

jaoks tuleb varuda piisavalt lauluraamatuid. Vajalik on koguduseliikme-

tele selgitada ka seda, kui tähtis on omada isiklikku lauluraamatut. 

196. Organist peab mängides koraali sõnu kaasa laulma. Ka sel juhul, kui 

tema hääl kirikulisteni ei kosta, aitab see organistil mängida orelit laul-

davalt.  
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197. Koraali laulmise pikkus (lauldavate salmide arv) määratakse laulu 

ülesehitust ja sisu silmas pidades. Kui tervet laulu ei laulda, valitakse lau-

lust sisult terviklik osa. On soovitav, et vähemalt mõni koraal lauldakse 

jumalateenistusel algusest lõpuni. Pikema laulu saab osade kaupa jagada 

mitmesse kohta (näit alguslaul ja lõpulaul on samast laulust). 

198. Missakorras on näidatud kohad, kus on kindlasti koguduselaul ja li-

saks kus sobib kasutada laulu. Kindlasti lauldakse alguslaul, päeva laul, 

korjanduslaul ja lõpulaul. Muudes laulu ja muusika kohtades võib kasu-

tada koguduse ühislaulu asemel koori, solisti, ansambli laulu või instru-

mentaalmuusikat. ► 436-503 Missa Kirikukäsiraamatu järgi; ► 504-544 

Missa Agenda järgi 

Psalm 
199. Psalm on kristliku jumalateenistuse vanim lauluvara. Psalmi all 

mõeldakse Piibli Psalmide (Laulude) raamatust võetud palve-, ülistus- ja 

tänulaulu tekste. Tunnipalvustel kasutatakse psalmipalves ka Vana Testa-

mendi teistes raamatutes ning Uue Testamendi kirjades ja Ilmutusraama-

tus esinevaid laule ehk canticume.  

200. Missa traditsioonilised (klassikalised) psalmid on olnud nn propriu-

milaulud, mis vaheldusid kirikuaasta järgi: introitus, graduale, alleluia, 

offertorium, communio. Luterlikus missas on need enamasti asendatud ko-

raalidega. Meie missakorras nimetatakse psalmi kasutamist missa algus-

lauluna (introitus) ja esimese piiblilugemise vastusena. Tunnipalvuses on 

psalmil oma eriline koht kui pühakirjast pärit palve- ja mõtisklustekstil. 

201. Psalmi võib lugeda või laulda üksi. Tavaliselt kasutatakse grego-

riaani psalmilaulu, aga võimalik on ka muu stiili kasutamine. Psalmi 

klassikalisel laulmisel tuntakse kahte laulmisviisi: antifonaalne (kasuta-

takse eelkõige tunnipalvuses ja missa introituses) või responsoorne 

(kasutatakse eelkõige missal lugemise vastuses psalmi laulmisel). 

 Antifonaalne psalmilaul – Koor jagatakse kaheks või jagatakse osad 

eeslaulja ja koori vahel. Psalmi alustatakse ühise antifoniga. Psalmi-

osa lauldakse fraasikaupa vaheldumisi. Soovi korral lühendatakse 

psalmi. Lõpus lauldakse "Au olgu Isale..." ja korratakse antifoni. 

Vajadusel võib antifoni ka algusest ja lõpust ära jätta. 

 Responsoorne psalmilaul – Antifoni asemel kasutatakse lühemat 

lauset, mida korratakse refräänina (responsorum) psalmi jooksul. 

Refrääni korratakse lühikeste psalmiosade, näiteks iga salmipaari 

järel.  
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202. Refrääni võib teha ise antifonist, seda vajadusel lühendades. Meloo-

dia võib ise luua. On mõeldav kasutada ka lauluraamatu mõnest laulust 

valitud sobivat fraasi. Lihtsa refrääni puhul on lihtsam kaasata ka kogu-

dust. Eeslaulja või koor laulab selle esmalt korra ette ja seejärel kordavad 

kõik koos refrääni. Siis laulab eeslaulja või koor psalmiosa. Kogudus 

ühineb refrääni laulmisel. Samamoodi saab toimida ka psalmi lugemisel. 

Koorilaul 
203. Koori (või laulurühma, shoola) esmane ülesanne on jumalateenis-

tusel koos kirikumuusikuga koguduse laulu juhtida ja toetada. Koori roll 

on seega kaasa teenimine, mitte niivõrd oma selgeksõpitud lauluga esine-

mine. Osana kogudusest aitab koor ja julgustab teisi kirikulisi koguduse 

vastulaulude, ühislaulude ja aamenite laulmisel või ka ütlemisel. 

204. Tuleb jälgida, et koorilaul haakuks jumalateenistuse sisulise terviku-

ga. Oluline on jälgida tasakaalu koori- ja koguduselaulu ning instrumen-

taalmuusika vahel.  

205. Kooril on ka mitmeid oma spetsiifilisi liturgilisi ülesandeid: näiteks 

introituspsalm, piiblilugemiste vahel vastus (psalm või muu lugemistega 

sisuliselt haakuv koorilaul), muusika armulaua jagamise ajal.  

206. Muude koorilaulude puhul tuleb alati kaaluda, kuidas nad jumala-

teenistuse tervikuga liituvad ja kus neid nimelt kasutada. Kui soovitakse 

jumalateenistusel ette kanda rohkem koorilaule eraldi muusikaosana (nt 

külaliskoori puhul), ei sobi seda paigutada sõnaosasse  piiblilugemiste ja 

jutluse vahele. Sobiv koht pikemaks muusikaosaks on pärast jutlust usu-

tunnistuse järel või pärast kirikupalvet. Ka külaliskoore on hea kaasata 

jumalateenistuse tervikusse. 

207. Võimalik on jagada koguduselaulu salmid koguduse ja koori (ja pil-

lide) vahel. Eelkõige sobib selline laulmisviis päeva laulule, millega rõhu-

tatakse selle laulu erilist sisulist tähendust. Salme võib jagada ka erinevate 

rühmade vahel: kogudus ja koor vaheldumisi või eraldi naised, mehed, 

koor (ühe- ja mitmehäälselt, lastekoor jm) ja kogudus. Võimalik on eri 

seadete ja instrumentide kasutamine. 

Orel ja instrumentaalmuusika 
208. Orel kui kiriku peamine muusikainstrument toetab koguduse kiitus-

laulu Jumalale. Oreli mitmehäälne kõla on ka meeldetuletuseks, et Kiriku 

ühtsus väljendub tema eripalgelisuses. Orel on tänapäeval luterlikus kiri-

kus põhiline muusikainstrument, mida kasutatakse nii laulu saateks kui ka 

iseseisva pillina.  
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209. Kui kirikus ei ole orelit, võib koguduselaulu saateks põhimõtteliselt 

kasutada ka muid instrumente (nt viiul, trompet, süntesaator, harmoo-

nium, klaver). 

210. Tehniliselt raskesti käsitletavate pillide puhul võiks kogudus piir-

duda oreli kasutamisega ainult koguduselaulu ja missa põhihümnide 

laulmisel, liturgia vastulaulud aga laulda ilma saateta. 

211. Liturgi, eeslaulja või koori sissejuhatamiseks, helistiku ja tempo an-

dmiseks mängitakse oreli või muu liturgialaulu saateinstrumendiga lühike 

pillimäng/viis ehk intonatsioon. Intonatsiooni on võimalik kasutada litur-

gias ka siis, kui liturg oma osi ei laula, kuid kogudus vastab lauldes. 

212. Intonatsiooniks nimetatakse ka eeslaulja poolt üksi lauldavat anti-

foni algust või liturgilise laulu algusfraasi. Kõige tuntum niisugune into-

natsioon on missa Gloria algus, kus liturg või eeslaulja laulab alati üksi: 

„Au olgu Jumalale kõrges.” Lauldavat (või ka loetava teksti puhul öelda-

vat) intonatsiooni võib kasutada ka missas Kyrie, Sanctuse, Agnus Dei, 

usutunnistuse ja Meie Isa palve puhul. Sel juhul laulab (või ütleb) liturg 

või eeslaulja palve esimesed sõnad. Selline intonatsiooni kasutamine on 

levinud tunnipalvustes. 

Muusika talitusel 
213. Muusika kiriklikul talitusel – nagu ka jumalateenistusel – kannab 

kristlikku sõnumit, väljendab inimeste tundeid ja mõtteid antud olukorras 

ja ühendab palves.  

214. Talituse muusika vajadused täidab kõige paremini koguduselaul. 

Koguduselaul kui ühise usu väljendus ühendab erinevaid ja erinevas eas 

inimesi. Laulude valikul tuleks nõnda ka arvesse võtta asjaosaliste elukäi-

ku ja usulisi kogemusi. Laul tugevdab inimestevahelist sidet ja annab või-

maluse kogudusel kaasa teenida. Laul puudutab inimesi teisel tasandil kui 

räägitud sõna ja on inimestele omane viis väljendada oma usku, mõtteid, 

kurbust ja rõõmu. 

215. Ühislaulu kõrval on talitustel oma koht ja võimalused koori- ja soo-

lolaulul ning instrumentaalmuusikal. Talitustel on võimalik kasutada ka 

psalmilaulu. 

216. Talituste puhul on mõistetav, et inimesed võivad soovida neile sel-

les olukorras tähendusrikast muusikat. Tuttav ja isiklikult kõnetav muusi-

ka puudutab inimest talitusel erilisel viisil ja seetõttu on asjaosalise muu-

sikasoovide arvestamine talituse puhul kahtlemata igati tervitatav. Inimes-

te ootustega arvestamine ei tähenda aga kindlasti mis tahes muusika kasu-
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tamist talitusel. Tuleb arvestada, kas soovitud muusikapala sobib kokku 

talituse iseloomuga ja on sellele omaselt koguduse ühise usu väljendajaks. 

Inimeste soove on võimalik suunata, kui kogudus pakub omalt poolt so-

bivat heatasemelist muusikat (nt on anda CD laulatusele soovitatava muu-

sikaga).  

 

Jumalateenistuse juhtimine  
ja kaasateenimine 

Koguduse osa jumalateenistusel 
217. Liturgia olemusse kuulub koguduse koos tegutsemine ja teenimis-

ülesannete omavahel jagamine, milles väljendub apostli üleskutse kogu-

dusele olla kuninglik preesterkond, püha rahvas ja Jumala omandrahvas 

(1Pt 2:9). Kogudus koos vaimulikuga/vaimulikkudega toimetab jumala-

teenistust – olles mitte liturgia objekt (kellele või kelle heaks teenistust 

korraldatakse), vaid liturgia subjekt, aktiivne ja kaasateeniv osapool. 

Üheskoos Jumala sõna kuulates, palvetades ning Kristuse ihust ja verest 

osa saades moodustab kogudus ühe ja tervikliku Issanda ihu. 

218. Kogudus osaleb ja teenib jumalateenistusel kaasa määratud osi kaa-

sa lugedes ja lauldes, kuulates, südames kaasa mõeldes ja palvetades ning 

armulauda vastu võttes. Isegi kirikus vaikuses koos olemine süvendab 

osadust ja Jumala pühaduse ligioleku kogemist.  

219. Kõige paremini õpib kogudus jumalateenistust hindama ja kasutama 

sellest reeglipäraselt osa võttes. Vaimulik/vaimulikud ja töötegijad peavad 

olema ka ise kogudusele eeskujuks. Kõik koguduse töövaldkonnad saavad 

oma ülesande ja õnnistuse jumalateenistuselust – sõnast ja sakramendist. 

Koguduse tegevust tuleb nõnda korraldada, et koguduseliikmed võivad 

juba lapsest peale õppida elama ja hindama kirikuaasta rütmi ja tradit-

sioone, jumalateenistusel kasutatavaid palveid, laule ja tekste. 

Vaimuliku vastutus ja ülesanne koguduse 

jumalateenistuselus 
220. Jumalateenistuse liturgiat juhib piiskop või preester. Selles vaimuli-

ku ametist tulenevas ülesandes esindab liturg Kristust, koguduse Karjast – 

Teda, kes ütles: „Mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib” (Lk 

22:27). 

221. Diakon täidab liturgi ülesandeid vastavalt oma volitustele. Sõnatee-
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nistuse liturgiat, samuti palvust võib juhtida ka koguduse kaastööline või 

mõni koguduseliige ehk ilmik.  

222. Koguduse õpetaja vastutab oma koguduses, et jumalateenistusi pee-

takse korra kohaselt ja kooskõlas kiriku õpetusega. Kiriklikus asutuses 

vastutab selle eest vastava tööala vaimulik. Kaplanaadi puhul järgitakse 

otsustamisel ja vastutuse jagamisel kaplanaadi sisemisi reegleid (vt KS, § 

9 lg 6).  

223. Koguduse õpetaja juhib jumalateenistuse ettevalmistamist (sh piibli-

lugemiste otsustamine, palvete ja koguduselaulude valimine jms) ja jagab 

ülesanded, kaasates sellesse töösse soovitavalt ka koguduse töötegijaid 

(eeskätt kirikumuusik ja diakon) ja teisi huvitunud koguduseliikmeid. 

Üldjuhul on preester (koguduse õpetaja või abiõpetaja), kes jumalateenis-

tust ette valmistab, ka teenistusel juhtliturgiks. Ta on teenistuse juht ja 

vastutaja nagu peremees peolauas.  

Juhtliturg ja ülesannete jagamine 
224. Missas on kindlad liturgiaosad, mis kuuluvad ainult juhtliturgile 

(tselebrandile), ja osad, mida võib delegeerida teistele kaasa teenivatele 

vaimulikele. Liturgia iseloom eeldab, et liturgilisi ülesandeid jagatakse ka 

koguduseliikmetele. 

225. Juhtliturgi ülesannete hulka jumalateenistusel kuuluvad esmajoones: 

missa avamine tervitusega ja lõpetamine õnnistamisega, päeva palve, ar-

mulaualiturgia prefatsioonist kuni rahutervituseni, armulaualeiva jagami-

ne, üldjuhul ka jutlus (ja evangeeliumi lugemine). Diakoni traditsioonili-

sed ülesanded liturgias on evangeeliumi lugemine, kirikupalve juhtimine, 

armulaual altari juures kaasa teenimine ja karika jagamine. 

226. Teised koguduse töötegijad ja liikmed (ilmikud) saavad liturgias ak-

tiivselt kaasa teenida piiblitekstide lugemisel, kirikupalve pidamisel, kor-

janduse kogumisel, kirikusse tulijate vastuvõtmisel, kiriku eelneval kau-

nistamisel, samuti koori- ja eeslauljana. Armulaual võib koguduse õpetaja 

volitusel aidata karikat jagada ilmikabiline, kes on saanud sellekohase 

ettevalmistuse. 

227. Ühe vaimuliku poolt peetava jumalateenistuse puhul ei ole ülesan-

nete jagamine mitme preestri või diakoni vahel võimalik, kuid seda enam 

peaks andma rakendust ilmikutele. Liturgias on palju võimalusi kogudu-

seliikmete rakendamiseks. Ilmikud saavad lisaks muusikale (koor,  ees-

laulja) liturgias kaasa teenida piiblitekstide lugemisel, kirikupalve pida-

misel, korjanduse kogumisel, samuti kirikusse tulijate vastuvõtmisel ja 
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kiriku kaunistamisel.  

228. Kirikumuusik on oluline kaasateenija, juhtides koguduse laulu ja 

vastutades teenistuse muusikalise poole eest. Kirikumuusik võib täita ka 

vajadusel liturgialauludes eeslaulja ülesannet (nt Kyrie-litaania ja Gloria 

intonatsiooni laulmine). Samuti saavad koguduseliikmed teenistusel 

konkreetsetes ülesannetes kaasa teenida. 

229. Ilmikutena on soovitav kasutada koguduse töötegijaid (organist, 

koorijuht, kirikuteenija, diakooniatöötaja, pühapäevakooliõpetaja, noorte-

juht jt) ja usaldusisikuid (nõukogu ja juhatuse liikmed). Samuti saab üles-

andeid jagada koorilauljatele, pühapäevakoolilastele, koguduse tegevus-

ringides osalejatele ja teistele. Siinkohal on oluline jälgida, et nad oleksid 

väärilised ja pädevad oma ülesannetes (nt lugejal kõne kuuldavus). 

230. Liturgias kaasa teenivad vaimulikud ja abilised (nt kirikumuusik, 

pühakirja ja kirikupalve lugejad, kirikuvanemad/kirikuteenijad jt, võima-

lusel ka laulukoor) võivad enne jumalateenistuse algust koguneda palveks 

käärkambris või mujal sobivas ruumis. Vaimulik loeb üksi või koos abi-

listega palve, võib pidada ka lühikese palvuse (vt JK, Lisa, Käärkamb-

ripalved). 

231. Tabelis on toodud missal ülesannete jagamine juhtliturgi ehk tsele-

brandi (L1), assisteeriva preestri (L2), diakoni (D), kirikumuusiku (M) ja 

ilmikute (I) vahel. Number tähendab eelistust ülesande täitmise jagamisel 

– number 1 näitab, kellel on esmane ülesanne jne. Kui abilisena teenib 

kaasa mitu diakonit või preestrit, võivad nad omavahel ülesandeid jagada. 

Ülesannete jagamisel järgitakse ka põhimõtet, et tabelis antud eelistustest 

enam „allapoole” ei delegeerita.  

 

Missa osa L1 L2 D M I 

Psalm (algussalm)  1 2 3 4 

Tervitus ja sissejuhatussõnad 1     

Ühispiht 2 1    

Kyrie-litaania   1 2 3 

Au olgu Jumalale (intonatsioon)  1 2 3  

    Laudamuse eeslauljaosa  1 3 2 4 

Päeva palve 1     

Esimene piiblilugemine     1 

Vastus (psalm)    1 2 
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Teine piiblilugemine     1 

Halleluujasalm 3 4 2 1 5 

Evangeelium 2 3 1   

Jutlus 1 2 3   

Usutunnistus  1 2  3 

Kirikupalve (eestpalveteated)  2 1   

      Kirikupalve   1  2 

Ettevalmistus (altari katmine) 3 2 1   

      Korjanduse õnnistamine 1 2 3   

Armulauapalve 1     

Meie Isa 1     

Rahutervitus 1     

      Kutse üksteisele rahu soovimiseks  2 1   

Leiva murdmine 1     

Kutse armulauale 1     

      Armulaualeiva jagamine 1     

      Karika jagamine  1 2  3 

      Lõpusõnad 1     

      Armulauariistade kokkupanemine 3 2 1   

Palve pärast armulauda  

    Tänusalm „Tänage Issandat…” 

  

1 

  

2 

 

      Palve  1    

Õnnistamine 1     

       Kirikuteated     1  2 

Läkitamine   1  2 

 

Piiskoplikud ja muud ühisjumalateenistused 
232. Kui koguduse jumalateenistusel osaleb EELK peapiiskop või piis-

kop, on tema  traditsiooni kohaselt juhtliturgiks. Sama kehtib ka kohaliku 

praostkonna praosti kohta. Külalisvaimulikule (sh teise praostkonna 

praostile) ei anta tavaliselt juhtliturgi ülesandeid – koguduse õpetaja teab 

kõige paremini kohalikku korda ja inimesi ning vastutab jumalateenis-

tuselu eest. 
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233. Kiriku pidulikel ühisjumalateenistustel (nt kirikukogu või piiskopi 

pühitsemise jumalateenistus), samuti praostkonna ühisteenistustel (nt si-

nodi jumalateenistus) või koguduse pidulikel teenistustel (nt koguduse ni-

mepäev, kus osaleb piiskop ja naaberkoguduste vaimulikke), on  soovitav 

kaasata kõiki osalevaid vaimulikke jumalateenistuse liturgiasse. Kaasa 

teenivad vaimulikud riietuvad liturgiarõivaisse ja täidavad juhtliturgi jaga-

tud teenimisülesandeid. Kellele otseseid liturgilisi ülesandeid ei jätku, 

teenivad kaasa aktiivselt koos kogudusega kaasa lugedes ja lauldes. 

234. Ühisjumalateenistusel, eriti piiskopi poolt juhitaval missal, väljen-

dub vaimulike ja kiriku ühtsus ning üheskoos kaasateenimine kõige konk-

reetsemalt armulaua ühises pühitsemises (kontselebratsioonis).  

235. Kontselebratsioonil kaasa teenivad vaimulikud võivad armulauapal-

ve ajaks astuda altari juurde kahele poole tselebranti. Prefatsiooni laulab 

või ütleb tselebrant üksi, Sanctuse laulavad kõik vaimulikud koos kogu-

dusega. Järgneva armulaua seadmise palve ajal kordavad preestrid vaikse 

häälega tselebrandi loetavaid seadmissõnu, samuti võivad nad vaikselt 

kaasa lugeda andide epikleesi sõnu. Nii epikleesipalve ajal kui ka Issanda 

sõnade ütlemise ajal tõstavad preestrid parema käe leiva ja karika suunas. 

Anamneesi võib anda lugeda kellelegi kontselebrantidest. Doksoloogia 

loeb või laulab tselebrant üksi või koos teiste vaimulikega. 

236. Armulauaosaduse (jagamise) alguses jagab tselebrant või tema abi-

line Kristuse ihu ja vere kõigile vaimulikele ja võtab koos nendega ka ise 

sakramendist osa. Seejärel jagatakse armulauda teistele kirikulistele. On 

võimalik toimida ka nii, et vaimulikud astuvad armulauaosaduse ajal jär-

gemööda altari juurde ja võttavad ise altarile asetatud pateenilt ja karikast 

Kristuse ihu ja verd.  

Kirikuruumi kasutamine liturgias 

Altari orientatsioonist lähtuvad variandid 
237. Altari orientatsioonist lähtuvalt on missal kirikuruumi kasutamiseks 

kaks võimalust: ad orientem (ida suunas) ja versus populum (rahva poole).  

Ad orientem 

238. Liturgia ad orientem lähtub kirikuruumi sümboolikast: liturgia on 

tagasi saabuva Kuningas Kristuse ootamine; via sacra, püha tee taevase 

Kaananimaa poole; teenistus Jumala trooni ees. See orienteerumine pee-
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geldub nähtavalt liturgi asendis altari ees. 

239. Vaimulik seisab altari juures liturgiat toimetades alati altari ees, 

pöördudes näoga kord altari, kord koguduse poole. Palvete, ülistuse, usu-

tunnistuse ja armulaua pühitsemise ajal – Jumala poole pöördumise ajal – 

seisab liturg altari ees, näoga altari poole, kogudusega samas suunas. Kui 

vaimulik on koguduselaulu ajal altari ees, seisab ta näoga altari poole.  

240. Koguduse tervitamisel, palvele ja ülistusele üleskutsumisel, andeks-

andmise kuulutamisel, Jumala sõna lugemisel, rahusoovil, altari sakra-

menti vastu võtma kutsumisel ja armulaualiste ärasaatmisel, õnnistamisel 

ja läkitamisel pöördub liturg näoga koguduse poole. Selles väljendub üm-

berpööratud suund – Jumala kõne inimese poole. 

Versus populum 

241. Liturgia versus populum eeldab, et altar paikneb idaseinast eemal ja 

altarilaual ei seisa retaablit (altaripilti). Vaimulik on altari taga alati näoga 

koguduse poole. 

242. Armulaua pühitsemine altari tagant rõhutab altari olemust Issanda 

söömaaja lauana ja nii liturgi kui ka koguduse ühist kogunemist altari 

ümber. See põhimõte taotleb koguduse aktiivsemat osalemist liturgias ja 

väljendab liturgia tugevamat ühtsusiseloomu: see mis toimub altaris, juh-

tub kõigi nimel. Liturgia versus populum seob meid konkreetsemalt vana-

kirikliku liturgia põhimõtetega ja väljendab ka  kaasaja õhtumaade kiriku 

arusaamu liturgia tähendusest ja taotlustest. 

243. Versus populum põhimõtted liturgias eeldavad ka altari, lugemis-

puldi ja kantsli kasutamisharjumuste revideerimist (sellest vt lähemalt 

järgmises alapeatükis).  

Missa sisulisest ülesehitusest lähtuvad võimalused 
244. Missa sisulist ülesehitust arvestades on võimalik liturgiat rohkem 

liigendada ja liturgia osades keskenduda erinevatesse kohtadesse kiriku-

ruumis. Alljärgnevas tabelis on missaosade kaupa näidatud võimalikud 

tegutsemisvariandid. 

Liturgiaosa Sisu Koht 

Sissejuhatus Kogudus koguneb  
ja valmistub Jumala sõna 
ja armulaua jaoks 

Liturgia peetakse: 
a) kooriruumi trepilt; 
b) altarivõre eest; 
c) lugemispuldist. 
Võimalik on pidada liturgiat ka altari 
eest või tagant. 
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Sõna Jumal räägib kogudusega 
oma sõna läbi, kogudus 
võtab selle vastu ja vastab 
usutunnistuse  
ja kirikupalvega 
 

a) Kogu sõnaliturgia peetakse puldist 
(evangeeliumi võib lugeda ka kiriku 
keskel). 
b) Kui kasutatakse nii pulti kui 
kantslit, on piiblilugemised puldist, 
evangeelium ja jutlus kantslist, 
usutunnistus kantslist või puldist, 
eestpalveteated ja kirikupalve puldist. 
 

Armulaud Koguduse osadus elava 
Issandaga pühas 
õhtusöömaajas 

Armulaualiturgia peetakse altaris 
(liturg altari taga või ees), jagamine 
altarivõre ümber või kooriruumi trepil. 
 

Läkitamine Tänu ja õnnistamine, 
läkitamine Jumala 
teenimiseks argipäevas 
 

Õnnistamisel seisab liturg: 
a) altari taga – rõhutades armulaua 
ja lähetamise ühtekuuluvust; 
b) altari ees – rõhutades lõpuliturgiat 
kogu missa lõpetusena. 
(Teated öeldaks puldist.) Läkitamine 
puldist või altari juurest. 
 

 

245. Jumalateenistusel kaasa teenijad püsivad liturgia ajal oma kohtadel 

ja liiguvad altarisse, pulti või kantslisse vaid vastava osa läbiviimiseks.  

246. Sõnajumalateenistust ja palvust võib pidada samade põhimõtete jär-

gi. On võimalik, et vaimulik altarisse ei lähegi või peab ainult kirikupalve 

(või ainult Meie Isa palve) ja õnnistamise altarist. Palvust võib pidada 

algusest lõpuni puldist. 

247. Samu põhimõtteid saab rakendada ka talituste pidamisel. 

 

Liigutused ja kehahoiakud liturgias 

248. Inimese olemusse kuulub Jumala ja teispoolsuse otsimine ning oma 

jumalanäolisuse mõtestamine. Sümbolid aitavad inimesel taibata ja väl-

jendada seda nähtamatut reaalsust, mida sõnadega ei saa lõpuni ära sele-

tada – suhelda sõnatus hingekeeles ehk sümbolikeeles.  

249. Sümboolsel tegevusel ja žestidel on liturgias oluline osa, sest inime-

ne võtab infost palju vastu just silmade ja tunnete kaudu. Liturgias on eri-

nevat sümbolikeelt: asendid (nt seismine, põlvitamine, istumine, kummar-

damine, vaatamine teatud suunas, kõndimine), liigutused (nt ristimärgi 

tegemine, üles vaatamine, käte avamine, käte tõstmine, käe andmine), te-

gevus (nt korjanduse kogumine, protsessioon, koguduse üheskoos liiku-

mine) ja aistingud (nt kuulamine, vaatamine, maitsmine, haistmine). Sa-
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muti kasutab kirikuhoone ülesehitus ja sisustus palju sümbolikeelt. 

250. Sümboolne tegevus, nn liturgilised liigutused (žestid) väljendavad 

ühelt poolt seda, et kogu meie isik – ihu ja hing – osaleb liturgias, ja tei-

selt poolt on need žestid ka abivahendeiks, et selgitada liturgia vaimulikku 

sisu. Nende liigutuste loomulikkusest ja arusaadavusest sõltub omakorda 

jumalateenistuse sujuvus ja kõnekus. Küsimused kehahoiakust, käeliigu-

tustest jne ei ole seetõttu päris „adiafora“, kus me ei pööra mingit tähele-

panu sellele, kas ja kuidas midagi teha.  

251. Liturgiliste liigutuste sisu peab olema kogudusele arusaadav. Kõik 

sümbolid ei ole väga kõnekad ja liigne sümbolite hulk pigem tekitab 

segadust ja võõristust, kui toetab liturgia elavdamist ja selgitamist. Olu-

line on taotleda lihtsust ja loomulikkust. See puudutab nii liturgi, kogudu-

se kaastöölisi kui ka koguduseliikmeid.  

252. Vajalik on harjutada, et liturg tegutseb loomulikult ja pingevabalt. 

Kõik žestid tuleb hoida vabad sentimentaalsusest ja teatraalsusest, liigutu-

sed peavad eelkõige vastama sisemisele hoiakule, et meie hing oleks 

kooskõlas kehaga. 

Seismine 
253. Seismine on liturgia põhižest. Seismine väljendab austust, tänu ja 

ülistust. Missal seisab kogudus kindlasti:  

 sissejuhatuse tervituse ajal; 

 Gloria ja päeva palve ajal (tavaliselt juba tervitusest kuni päeva pal-

ve lõpuni);  

 evangeeliumi ja usutunnistuse ajal, tavaliselt ka kirikupalve ajal (kui 

palve ajal ei põlvitata); 

 armulaualiturgia ajal alates prefatsioonist kuni Agnus Deini (armu-

laua jagamise ajal kogudus istub); 

 lõpupalve (palve pärast armulauda) ja õnnistamise ajal.  

Muud püstitõusmised sõltuvad juba kohalikest tavadest.  

Istumine 
254. Istumine on vastuvõtva kuulamise ja mõtiskluse asend ja selles mõt-

tes ka aktiivse liturgias osalemise ja tegutsemise väljendus. Seetõttu kogu-

dus istub piiblilugemiste ajal (v.a evangeeliumi lugemine) ja jutluse ajal, 

samuti altari armulauaks katmise ajal ja muudel mõtiskluse ja vaikse pal-

ve hetkedel. Meie kiriku traditsiooni kohaselt istutakse ka koguduselaulu 

ajal.  
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Põlvitamine 
255. Põlvitamine on palve, kahetsuse ja austuse märk. On soovitav, et 

kogudus põlvitab patutunnistuse ja kirikupalve ajal. Kui armulaualised 

kogunevad altari juurde armulaualiturgia alguses, põlvitatakse ka Meie Isa 

palve ajal, soovitavalt juba armulaua seadmise palve ajal. 

256. Liturg võib põlvitada altari juures austuse märgiks ja vaikseks pal-

veks jumalateenistuse alguses esimest korda altari juurde astudes ja juma-

lateenistuse lõpul altari juurest lahkudes. Kui liturg liigub teenistuse jook-

sul mitu korda altari juurde, ei põlvitata iga kord uuesti. Liturg võib ka 

patutunnistust ja Meie Isa palvet altari ees põlvitades lugeda. Versus 

populum puhul liturg palve ajaks altari taga ei põlvita. 

Liturgi asend altari ees 
257. Jumalateenistusel kui ka talitusel altari ees seistes pöördub liturg 

oma tegevuse sisust lähtuvalt näoga altari poole või koguduse poole. Li-

turg on näoga kirikuliste poole kõnetades Jumala nimel kogudust, nt kut-

sudes üles palvetama, pühakirja lugedes, pattude andeksandmist kuuluta-

des ja õnnistades. Altari suunas pöördumine ehk kogudusega samas suu-

nas vaatamine väljendab kogudusega koos ja koguduse nimel Jumala poo-

le palvetamist. 

258. Altari ees seistes pöörab liturg end ümber vasaku õla. Kui altari 

juures teenib mitu vaimulikku, siis paaritu arvu vaimulike puhul pööravad 

nad kõik ühes suunas; paarisarvu vaimulike puhul pöörab keskmine paar 

näod vastamisi ja nendest mõlemale poole jäävad vaimulikud pööravad 

vastavalt sama pidi. 

259. Altari taga seistes on liturg alati näoga koguduse ja altari poole. 

Põhimõtteliselt kehtib ka siin eelnevalt selgitatud põhimõte, sest altar on 

ju koguduse keskel oleva Kristuse sümbol. 

Käte ristipanek 
260. Käte ristipanek on traditsiooniline pal-

veasend: kahe käe sõrmed põimitakse teine-

teisest läbi. See on ka liturgi tavaline käte 

hoiak. Käsi võib hoida ka lihtsalt koos – pa-

rem käsi vasaku peal või mõlema käe sõrmed 

üksteisega koos, pöidlad risti. See leegiasend 

sümboliseerib palves keskendumist.  
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Ristimärgi tegemine 
261. Ristimärgi tegemine on nähtav palve ja õnnistamine. Iseennast 

ristimärgiga õnnistades puudutatakse sõrmeotstega oma laupa, rinda, 

vasakut õlga ja paremat õlga. Liturg teeb ristimärgi koguduse poole nõnda 

nagu Õhtumaade traditsioonis: kätt, sõrmed ülespoole ja käeselg kogu-

duse poole, liigutatakse lauba kõrguselt püstloodis alla rinna ette ja see-

järel samas asendis kätt põikpuu tähistusena vasaku õla kohalt paremale. 

Ristimärki tehakse rahulikult ja selgejooneliselt ning piisavalt suurena, ent 

mitte väljudes oma keha piiridest. 

262. Liturg teeb kogudusele ristimärgi pattude andeksandmise ja õnnista-

mise ajal. See kehtib nii teenistuste kui talituste kohta. Personaalsel õnnis-

tamisel (nt laulatusel, hingehoidlikel talitustel, laste õnnistamisel) teeb vai-

mulik ristimärgi konkreetse inimese või inimeste näo poole või laubale. 

263. Armulauapalve ajal teeb liturg käsiraamatus näidatud kohas risti-

märgi armulaualeiva ja karika üle. Vaimulik teeb ristimärgi ka talitustel 

ristimispalves vee üle, laulatussõrmuste õnnistamisel sõrmuste üle, ma-

tusel puusärgi üle ning pühitsemis- ja õnnistustalitustel vastavate esemete 

või ehitiste üle (või poole).  

264. Missa alguses tervituse ajal õnnistavad nii liturg kui kogudus ennast 

ristimärgiga.  

265. Kogudus võib endale ristimärgi teha samal ajal, kui liturg kogudust 

ristimärgiga õnnistab (pattude andeksandmise ja õnnistamise ajal), samuti 

evangeeliumi lugemise alguses ja armulauda vastu võttes. Liturg võib end 

ristimärgiga õnnistada ka altari juurde astudes, evangeeliumi lugemise al-

guses ning armulauda vastu võttes. 

Tervitamine 
266. Missa alguses kogudust tervitades („Is-

sand olgu teiega!”) ja samuti armulauapalve 

prefatsiooni tervituse ajal võib liturg laotada 

käed kahele poole liturgilise tervituse asendis-

se. Käed sirutatakse umbes küünarnuki kõrgu-

sel kahele poole, sõrmi koos hoides. Kogudu-

se vastuse ajal võib liturg käed uuesti kokku 

panna ja peaga kergelt kummardada koguduse 

poole. 
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Käte avamine palveks ja ülistuseks 
267. Avatud kätega palveasendit kasutatakse: kõigil teenistustel ja tali-

tustel päeva palve/ alguspalve ajal, nõndasamuti ka missa lõpupalve (pal-

ve pärast armulauda) ajal. Käed tõstetakse küünarnukist pisut ülespoole 

kaldu enda kõrvale, peopesad üles suunatult. See asend sümboliseerib pal-

ve kandmist Jumala ette. 

268. Armulaua prefatsiooni dia-

loogi („Ülendage oma süda-

med!”) ja prefatsioonipalve ajal, 

nõndasamuti ristimistalitusel ris-

timispalve ajal; ordinatsioonil pü-

hitsuspalve ajal kasutatakse sa-

muti avatud kätega palveasendit 

või tõstetakse käed ülistuse ja tä-

nu märgiks veel pisut kõrgemale.                                                   

 

         Palve                            Ülistus 

Õnnistamine ja pühitsemine 
269. Jumalateenistuse lõpus õnnistussõnu öeldes 

tõstab liturg mõlemad käed küünarnukist pisut kõ-

verdatuna üles, nii et peopesad jäävad koguduse 

poole pööratuna umbes liturgi silmade kõrgusele 

ja pisut ettepoole. Õnnistussõnade lõpus teeb 

liturg parema käega koguduse poole ristimärgi. 

270. Piiskop õnnistab paremat kätt tõstes ja vasa-

kuga piiskopisaua hoides. 

  

        Õnnistamine 

271. Armulauapalve andideepikleesi ja ristimis-

palve epikleesi ajal („Läkita oma Püha Vaim…”) 

tõstab vaimulik käed armulauaandide/ristimisvee 

kohale, peopesad allapoole. Sama kehtib ka pühit-

semiste ja õnnistamiste kohta. 

 

 

 

                    
            Epiklees 
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Käte/käe pea peale panek 
272. Käte/käe pea peale panek on personaalse õnnistuse ja Püha Vaimu 

palumise märk. Liturg paneb mõlemad käed õnnistatava pea peale konfir-

matsiooni, ordinatsiooni, ametisse seadmise ja teiste õnnistamiste puhul. 

Laulatamisel paneb vaimulik ühe käe pruudi ja teise käe peigmehe pea 

peale.  

273. Armulaua jagamise ajal last õnnistatakse ühe käega (teise käega 

hoiab leiva jagaja pateeni või tsibooriumi). Ka pihitalitusel paneb vaimu-

lik pihilisele andeksandmist kuulutades parema käe pea peale – kui see 

võimalik on. 

Sümboolsed žestid armulaua pühitsemise ajal 
274. Lisaks eespool juba kirjeldatud liigutustele tuntakse ja kasutatakse 

armulaualiturgias veel järgmisi žeste: seadmissõnu saatvad liigutused, ele-

vatsioon, põlvitamine. Neid liigutusi on kirjeldatud punktis 484 koos 

muude selgitustega. 

Protsessioon 
275. Protsessioon võib toimuda jumalateenistuse või ka talituse alguses 

ja lõpus, samuti ühenduses evangeeliumi lugemisega (evangeeliumiprot-

sessioon). Ka leiva ja veini toomises altarile armulaua liturgia alguses ja 

armulaualiste liikumises altari juurde võib näha omamoodi protsessiooni. 

276. Protsessioon tuletab meelde Jumala rahva rändamist taevase kodu-

maa poole. Samuti väljendab protsessioon – eriti kui selle ees kantakse 

risti – Kristuse tulekut maailma ja koguduse keskele ning Kristuse järgi-

mist.  

277. Üldjuhul liiguvad protsessioonis jumalateenistusel kaasateenivad 

vaimulikud ja abilised. Kogudus väljendab liitumist protsessiooniga selle-

ga, et tõuseb protsessiooni liikumise ajaks püsti. Ülestõusmispüha vigii-

lial, palmipuudepühal ja küünlapäeval, samuti kiriku nurgakivi panekul ja 

pühitsemisel on võimalik, et kogudus koguneb teenistuseks väljaspool ki-

rikut ja kõik osalejad – vaimulikud, abilised ja kogudus – liiguvad prot-

sessioonis kirikusse. 

278. Protsessiooni järjekord on: rist, küünlad, (Piibel või lektsionaa-

rium,) koor, teised kaasa teenivad ilmikud (lugejad), kaasa teenivad vai-

mulikud, juhtliturg. Protsessiooni viimasel kohal liikumine väljendab tee-

nistust juhtiva preestri või piiskopi rolli koguduse teenijana ja karjasena. 

Kui eelpool mainitud juhtudel ühinevad protsessiooniga ka teised kiriku-

lised, siis liiguvad nad juhtliturgi järel. 
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279. Vaimulikud järjestuvad protsessioonis omavahel pühitsuse ja ameti-

vanuse järgi: diakonid, preestrid, piiskop(id).  

280. Kui protsessioonis kantakse ka lippu või lippe (riigilipp, kiriku lipp, 

organisatsiooni lipp), siis on lipu koht pärast protsessiooniristi ja küün-

laid. 

Protsessioon jumalateenistuse alguses ja lõpus 

281. Teenistuse alguses toimub protsessioon alguslaulu või sellele eelne-

va algusmängu ajal. Kooriruumi jõudes võivad protsessioonist osavõtjad 

põlvitada vaikseks palveks altari ette (ümber altarivõre) või minna kohe 

oma kohtadele. Risti kandja ootab, kuni kõik protsessioonis osalejad on 

jõudnud oma kohtadele, ja seejärel asetab risti kooriruumi oma kohale. 

Küünlad asetatakse risti lähedusse. 

282. Teenistuse lõpus liigutakse protsessioonis kirikust välja soovitavalt 

samas järjekorras nagu kirikusse sisenedes. Protsessioon võib alata läkita-

missõnadega. Tuntud komme, et kirikust väljumisel toimub protsessioon 

ümberpööratud järjekorras (teenistust juhtinud preester või piiskop esime-

sena), rõhutab piiskopi ja juhtliturgi ülesannet ristirahva teejuhina ja ees-

kujuna. Algusprotsessiooni järjekorras liikumine toob rohkem esile vai-

muliku teenija rolli. 

Evangeeliumiprotsessioon 

283. Piduliku protsessiooniga toonitatakse evangeeliumi tähtsust ja piltli-

kustatakse seda, kuidas Kristus tuleb sõnas oma rahva keskele. Evangee-

liumiprotsessioon toimub Halleluuja ajal (või juba eelneva päeva laulu 

viimase salmi ajal), mil evangeeliumi lugeja liigub teksti lugemiseks pulti 

(variant 1) või kiriku keskele (variant 2). Pärast lugemist tullakse protses-

sioonis ja sobiva laulu või instrumentaalmuusika saatel kohtadele tagasi. 

Kogudus seisab protsessiooni algusest kuni selle lõpuni. 

284. Esimese variandi puhul võtab evangeeliumi lugeja Piibli/lektsionaa-

riumi, kui see on altaril, ja liigub puldi juurde. Tema ees kannavad kaks 

abilist küünlaid ja jäävad kahele poole pulti seisma, näoga puldi suunas. 

Kui evangeeliumi lugeja jääb pärast lugemist puldi juurde jutlust pidama, 

liiguvad küünlakandjad üksi oma kohtadele. 

285. Teise variandi puhul liigub protsessioon (soovitavalt kõige ees rist, 

küünlad ja evangeeliumi lugeja, kandes Piiblit/lektsionaariumit) kiriku 

keskele. Seisma jäädes pöördub risti kandja näoga altari poole, küünla-

kandjad pöörduvad nägudega vastamisi ja seisavad kahel pool lugejat. 
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Kirikulised pinkides pöörduvad näoga lugeja poole. Lugemise lõppedes 

liigub protsessioon samas järjekorras (rist, küünlad, lugeja) tagasi ja raa-

mat asetatakse oma kohale. 

Protsessioon talitustel 

 286. Ristimis- ja leeripüha protsessiooni kord on: rist, küünlad, (Piibel 

või lektsionaarium,) ristitavad/leeritatavad, (koor,) teised kaasa teenivad 

ilmikud (lugejad), kaasa teenivad vaimulikud, juhtliturg (tselebrant).  

287. Matusel liigub protsessioon järjekorras: rist (hauarist või protses-

sioonirist, võimalusel ka küünlad), hauatahvel, vaimulik, puusärk, omak-

sed, teised matuselised koos oma lillede ja pärgadega. ► 838-839 Matuse-

rongkäik 

288. Laulatustalitusel, kui vaimulik siseneb kirikusse koos pruutpaariga, 

liigub vaimulik ees ja pruutpaar tema järel. Sama kehtib ka muudel õnnis-

tamistalitustel kirikusse sisenemise ja väljumise puhul. 

Vaikus 
289. Vaikusele liturgias on asjakohane ette näha oma koht. Missa peab 

jätma ruumi rahule, järelemõtlemisele ja vaiksele palvele.  

290. Loomulik koht individuaalseks palveks on aeg enne jumalateenistu-

se algust ja pärast jumalateenistuse lõppu. Kirikuruumis hoidutakse liig-

sest liikumisest ja mürast, et tagada vaikus ja võimalus kirikulistel rahus 

palvetada. 

291. Missal on hea koht vaikushetkeks pärast jutlust ja armulaua jaga-

mist (pärast armulauariistade kokkupanemist). Võimalik on pidada lühike 

vaikushetk ühenduses päeva palvega (üleskutse "Palvetagem" ja palve va-

hel). Ka kirikupalve sees võib anda võimaluse vaikuses individuaalselt 

palvetada.  

Kirikukellade kasutamine 
292. Kirikukellade helistamisega kutsutakse kogudust jumalateenistusele 

ja palvusele, Jumalat ülistama ja paluma. Kellade helistamine rõhutab ju-

malateenistuse avalikkust ja avatust kõigile inimestele. Palveosadusele 

kutsutakse ka neid, kes ei saa kirikusse jumalateenistusele tulla. Samuti 

helistatakse krikukelli teatud informatsiooni edastamiseks (nt kellaaja, tu-

lekahjude, sõdade, rahu saabumise, ka surma puhul). 
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293. Soovitav on, et kirikukelli kasutatakse alati (v.a matuse- ja hinge-

kell) kella helistades (kella kiigutatakse kellatoolil). Kui puudub võimalus 

matuse- ja hingekella löömiseks, helistatakse need kellakomplekti suuri-

ma kellaga. 

294. Kirikukella helistamine on kirikuteenija ülesanne ja eesõigus. On 

oluline, et kella helistab kindel inimene või kindlad inimesed, kes tunne-

vad helistamise korda.  

295. On soovitav, et kogudus kehtestab kohapeal kellade helistamise kor-

ra, mis vastab kohalikele oludele, võimalustele ja tavadele. 

Kellade helistamine pühapäeval ja kirikupühal 
296. Pühapäeval ja kirikupühal järgitakse kirikukellade helistamisel järg-

nevaid juhiseid: 

 Õhtukellad – helistatakse laupäeval kell 18 (v.a. Vaikse Laupäeva 

õhtul), soovitavalt suure kellaga 2-5 minutit; 

 Hommikukellad – pühapäeva ja pühade hommikul 1 tund ja 30 mi-

nutit või 30 minutit ja 15 minutit enne jumalateenistuse algust. Al-

gul lüüakse aeglaste löökidega, seejärel helistatakse tavalisel viisil 

2–5 minutit, teisel korral soovitavalt väikese kellaga; 

 Alguskellad – mõlemate (kõikide) kelladega 3–5 minutit vahetult 

enne jumalateenistuse algust;  

 Lõpukellad – helistatakse ühe kellaga; 

 Pühapäevaõhtusel jumalateenistusel helistatakse ainult algus- ja lõ-

pukelli. 

Kellade kasutamine kiriklikel talitustel 
297. Kiriklikel talitustel järgitakse kirikukellade helistamisel järgnevaid 

juhiseid: 

 Hingekell – lüüakse koguduseliikme surmasõnumina või mälestus-

kellana; lüüakse aeglaselt intervalliga 7–10 sekundit; 

 Matusekell – matuserongi saabumisel kirikusse/kabelisse või sealt 

väljumisel ning liikumisel surnuaiale/hauale. Lüüakse aeglaselt 7–

10 sekundise intervalliga; 

 Laulatuse puhul helistatakse kella enne talituse algust ja/või talituse 

lõpuks; 

 Teiste talituste puhul helistatakse kelli vastavalt kohalikule tavale. 
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Kellade kasutamine muudes olukordades 
298. Argipäevaste jumalateenistuste ja palvuste puhul, mis ei lange püha-

le, helistatakse kella vaid teenistuse alguses (ja lõpus). 

299. Kelli võib helistada regulaarselt tunnipalvuste kellaaegadel 2–3 mi-

nutit, hoolimata sellest, kas kirikus palvust peetakse või ei. Soovitav on 

helistada palvekelli järgmiselt: 

 hommikupalve kellad – helistatakse igal päeval kell 8 või 9; 

 keskpäevapalve kellad (keskpäevakellad) – helistatakse igal päeval 

kell 12; 

 õhtupalve kellad – helistatakse pühapäevast reedeni (laupäeval he-

listatakse õhtukelli) kell 18. 

300. Kella võib kasutada ka jumalateenistuse ajal: mälestamiste ajal või 

järel (hingekell); armulaua andide pühitsemise ning Meie Isa palve ajal 

(helistades või lüües kolm korda kolm lööki ehk Angelus-kell).  

301. Rahvuslikel leinapäevadel – küüditamisohvrite mälestuspäeval 25. 

märtsil ja 14. juunil lüüakse hingekella kõigis kirikutes keskpäeval (kell 

12.00–12.10). Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõpetamise päeva tähista-

miseks helistatakse kella 3. jaanuaril kell 10.30 (5 minutit). 

302. Peapiiskopi ja piiskopi surma puhul lüüakse kõigis kirikutes hinge-

kella. 

303. Kirikukella ei helistata Suurel Reedel ja Vaiksel Laupäeval. Võib 

lüüa hingekella. 

304. Riiklike ja üldkiriklike pühade ja leinapäevade puhul otsustab kella-

de erakorralise helistamise peapiiskop; praostkonna kirikutes ja kabelites 

annab korralduse erakorraliseks kellade helistamiseks praost, koguduses 

koguduse õpetaja. 

305. Kui kirikul on tunnikellad (ja ajanäitaja), lüüakse kirikukelladega 

tunni- ja veerandtunnilööke. Tunnikellade löömisel tuleb tagada, et kell 

töötab alati täpselt. Kellaaega lüüakse soovitavalt ajavahemikul 8.00 kuni 

20.00 või 7.00 kuni 24.00 või ööpäevaringselt.  
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Liturgiarõivaste kasutamine 

306. Alljärgnevalt on põhjalikumalt selgitatud liturgiarõivaste sümbooli-

kat ja kandmise korda. Kaplaniteenistus võib kaplanaadi traditsioone ar-

vestades kehtestada liturgiarõivaste kandmise kohta lisanõudeid või erisu-

si. 

307. Ilmikud kannavad jumalateenistusel kaasa teenides väärikat riietust 

või panevad selga alba. Armulaua jagamisel osalevad ilmikud riietuvad 

soovitavalt albasse.  

308. Liturgiarõivastesse riietumine on osa jumalateenistuseks valmistu-

misest, mida tehakse  rahu ja pühalikkusega, nagu toimetatakse kogu ju-

malateenistust. Riietumine toimub koguduses kokku lepitud praktika jär-

gi. Kirikuteenija jälgib pärast riietumist, et rõivad istuvad seljas korrekt-

selt. Riietumise ajal võib lugeda vaikselt või häälega vastavaid palveid (vt 

JK, ptk Käärkambripalved).   

309. Liturgiarõivad pannakse selga terve teenistuse või talituse ajaks. 

310. Liturgiarõivaste all kannab vaimulik korrektset lihtsat rõivastust, ee-

listatavalt ühevärvilist ülikonda/kostüümi (või sutaani) ja lihtsaid tume-

daid kinniseid kingi. 

311. Riiklikke ja kiriklikke teenetemärke kantakse ainult ülikonnal/kos-

tüümil, luterkuuel ja sutaanil ning nii nagu teenetemärkide kandmise kord 

ette näeb. Liturgiarõivastel teenetemärke ei kanta. 

Alba ja vöö, koorirüü 
312. Alba on kõigi liturgial teenijate ühine liturgiline rõivas, mida kantak-

se traditsiooniliselt koos vööga. Alba sümboliseerib puhtust, ristimises 

saadud uut elu (ka ristimisrüü on alba) ja lunastatute igavest rõõmu (Ilm 

3:5). 

313. Kui alba krae auk on suurem ega ulatu kaelani, seotakse alba alla 

vastav õlarätt (ld amictus või humerale). Vöö (ld cingulum) sümboliseerib 

kasinust, puhtust, pühitsust ja valvamist (vt Ps 18:33; Ef 6:14–15). Val-

gest nöörist või riideribast valmistatud vöö seotakse albale kahekordsena 

ümber piha, sõlmitakse ja jäetakse otsad vabalt rippuma. Vööd ei kanta 

koorirüül. 

314. Kui vaimulik kannab kaasulat või dalmaatikat, pannakse alati selga 

alba. Muudel juhtudel võib vaimulik kanda alba asemel ka valget koori-

rüüd. 
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315. Koorirüü on avarama kaelaauguga ja laiemate varukatega pikk või 

üksnes põlvedeni ulatuv valge rüü. Koorirüüd võivad kanda nii vaimuli-

kud kui ka ilmikud (nt koorilauljad). Vaimulik kannab koorirüü all sutaa-

ni, eriti juhul, kui koorirüü ulatub vaid põlvedeni. 

Stoola 
316. Stoola on 2–3 m pikk ja 5–10 cm lai liturgilist värvi kangariba 

(lint), mis on vaimuliku – piiskopi, preestri või diakoni ametitunnus ja 

sümboliseerib selle ameti sisu – vaimulikuna tegutsemine on Kristuse ik-

ke kandmine (Mt 11:29).  

317. Stoola kandmisviis väljendab vaimuliku ordinatsiooniastet. Piiskop 

kannab stoolat ümber kaela panduna nii, et mõlemad otsad langevad üle 

mõlema õla rinna eest otse alla. Preester kannab stoolat nagu piiskop. 

Tuntakse ka preestri stoola rinnal ristamist. Kui liturgias teenib korraga 

mitu preestrit, kannavad kõik stoo-

lat ühtviisi. Diakon asetab stoola 

üle vasaku õla diagonaalselt üle 

rinna ja selja ning kinnitab paremal 

küljel. Preestri ja piiskopi stoola ja 

diakoni stoola lõiked võivad kand-

misviisist sõltuvalt olla erinevad. 

Vöö puhul asetatakse stoola vöö al-

la, et kandmisel stoola paigal pü-

siks. 

Kaasula, dalmaatika ja pluviaal 
318. Kaasula on liturgiline pealisrõivas, mida kasutatakse missal. Kaasu-

la pärineb antiikaegsest mantlist (ld casula, paenula, planeta) ja sümboli-

seerib Kristuse kõikekatvat armastust, nagu kaasulagi katab vaimuliku 

kõiki teisi rõivaid. Kaasula viitab ka vaimuliku oma enese taandamisele, 

et täita Kristuse antud püha teenimisülesannet.  

319. Enamasti on kaasula kaunistatud risti või muu asjakohase sümbooli-

kaga. Missal kantakse kirikuaasta perioodi või päeva liturgilist värvi kaa-

sulat. Stoolat kantakse üldjuhul kaasula all. Kaasula peale enam muid rõi-

vaid ei panda. Stoolat kantakse kaasula peal sel juhul, kui stoola on osa 

kaasula kujundusest ja kavandatudki kandmiseks kaasula peal. Stoola 

kandmine kaasula peal toonitab vaimuliku ameti ülesannet ja meelevalda. 

Preestri ametiristi ja piiskopiristi kantakse kaasula peal. 

320. Kaasulat kannab missal tselebrant. Kui missal kontselebreerib mitu 
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vaimulikku, võivad kõik riietuda kaasulasse. 

321. Dalmaatika on diakoni missal kantav liturgiline pealisrõivas.  

322. Pluviaal (koorimantel, ka kapa, vesprimantel) on poolringikujuline, 

iseloomuliku kujunduse ja kaunistustega, soovitavalt liturgilistes värvides 

avar keep. Koorimantlit võib kanda muudel jumalateenistustel (v.a missa), 

palvustel ja talitustel.  

Talaar 
323. Must talaar on liturgiline pealisrõivas mitmetes protestantlikes kiri-

kutes, sh kasutusel ka Eestis. Preester kannab talaaril valgeid riidest lõk-

meid ja risti, diakon kannab lõkmete asemel rohelist kraed. 

Must keep ja vaimulikubarett 
324. Musta paksust riidest keepi kantakse pealisrõivana nagu ka koori-

mantlit, nii alba kui ka talaari peal. Soe keep on väga praktiline külmal 

ajal ja vabas õhus toimuvatel talitustel või palvustel (nt matusel). Kirikus 

jumalateenistuse ajal musta keepi kasutada ei ole soovitav. 

325. Mustast sametist laia baretti kantakse vabas õhus toimuvatel teenis-

tustel ja talitustel. Vaimulik võtab bareti ära evangeeliumi lugemise ajaks. 

Mitra, piiskopirist ja piiskopisau 

326. Piiskopiordinatsiooni ja kutsumise märgiks on mitra ja piiskopirist. 

Mitra kuulub piiskopi liturgilise rõivastuse juurde alati, kui ta kannab 

piiskopimantlit või kaasulat. Mitra sümboliseerib Püha Vaimu tuleleeki ja 

piiskoplikku meelevalda ning seetõttu kannab piiskop mitrat eelkõige õn-

nistamisel ja pühitsemist toimetades, samuti protsessioonis liikudes ja 

soovitavalt ka jutlustades. Mitra võetakse peast palve ja evangeeliumi lu-

gemise ajal. 

327. Piiskopisau (karjasekepp) on peapiiskopi ja piiskopi kui ülemkar-

jase ameti tunnuseks. Väljaspool oma piiskopkonda seda ei kasutata. Saua 

hoitakse käes eelkõige õnnistamisel ja pühitsemist toimetades, samuti 

protsessioonis. Saua hoitakse ja kantakse alati vasakus käes. Kui piiskop 

teenib koos peapiiskopiga, siis ta ei kasuta piiskopisaua (v.a ordinatsiooni 

puhul). 
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Liturgiliste värvide kasutamine 
328. Liturgiliste värvide kasutamise kord on toodud juhendi lisas 2.  

329. Pühapäeva liturgiline värv kehtib nädal aega, kui pole sätestatud tei-

siti (liturgiline värv vahetub pühapäevale või kirikupühale eelneval õhtul 

pärast päikeseloojangut või kell 18.00 ja kestab kuni järgmise pühapäeva 

või kirikupüha eelõhtuni). Kui liturgiline värv kehtib vaid ühe päeva, siis 

vahetub värv eelõhtul ja kestab konkreetse päeva õhtuni (vt KS, § 32). 

330. Kui kirikus ei peeta igal pühapäeval jumalateenistust, siis järgitakse 

liturgilise värvi vahetamisel järgmist põhimõtet: 

 advendiajal violett; 

 jõuluõhtust kuni Kristuse ristimise püha järgse laupäevani valge; 

 ilmumisajal (alates 2. pühapäevast pärast ilmumispüha) kuni 

vastlapäevani roheline; 

 tuhkapäevast kuni Suure Nädala kolmapäevani või Suure 

Neljapäevani violett; 

 ülestõusmisajal alates Kristuse ülestõusmise pühast kuni 

nelipühalaupäevani valge; 

 nelipühal ja järgneval nädalal punane; 

 nelipühajärgsel ajal roheline. 

331. Talituste puhul kasutatakse kirikuaasta perioodile või kirikupühale 

omast liturgilist värvi või talitusele omast värvi (vt Lisa 2). 

Altari ja kirikuruumi kaunistamine 

Lilled altaril ja kirikus 
332. Altari võib kaunistada lilledega. Lilled väljendavad koguduse aus-

tust altari vastu, tänu ja ülistust Loojale. Lillede toomisel altarile on oluli-

ne arvestada järgmisi aspekte: lillede sobivus liturgilise perioodi iseloo-

muga, kirikupüha sisu ja tähtsusega; lilled ja altarilaua suurus on omava-

hel proportsioonis ning lilled ei varja altarit ega liturgi tegevust selle juu-

res; lilled on värsked (mitte vananenud); lilled, eriti erinevatesse vaasides-

se asetatud kimbud, sobivad omavahel kokku. 

333. Paljudel lilledel ja nende värvil on teatud pühadega liituv sümbooli-

ka. Hea on lillede valikul arvestada ka aastaaegade pakutava lillevalikuga, 

nt suvisel ajal on loomulik asetada altarile looduslikult kasvanud lilli ja 
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oksi. Paastuajal kasutatakse altaril tagasihoidlikumat lillekaunistust. Soo-

vitused altarilillede valikuks on lisas 5. 

334. Kuna altarililledel on ka koguduse tänuohvri tähendus, ei sobi altari-

le panna kunstlilli. Samal põhimõttel ei soovitata asetada altarile ka poti-

lilli. Need võib paigutada altari lähedusse sobivale alusele. Küll aga pole 

kuivatatud lilledest kujundatud lilleseade altarile asetamises midagi tauni-

tavat. 

335. Kõrgemate lillede ja suuremate okstega põrandavaaside koht on al-

tari kõrval või mujal altariruumis. Mujal kirikuruumis (nt kantslil) kasuta-

takse lillekaunistusi vastavalt koguduse soovile ja hoone praktilistele või-

malustele. Samuti on kirikus teretulnud väärikad ja asjatundlikult valitud 

potitaimed.  

336. Altari ehtimine lilledega ja muude lillekaunistuste valmistamine eel-

dab asjatundlikkust ja head maitset. Seepärast on oluline, et kogudus usal-

dab altari ehtimise asja tundvale inimesele või inimesterühmale. Sellega 

välditakse ka juhuslike ja omavahel mitte kokkusobivate lillekimpude sat-

tumist altarile. 

Kirikupühadega seotud sümbolid ja kaunistused 

Advendiküünlad 

337. Advendiaja 1. pühapäeval süüdatakse kirikuruumis väikesele kuuse-

le (või kuuskedele) advendiküünal. Igal järgmisel advendiaja pühapäeval 

lisatakse uus küünal. See sümboliseerib jõulupühade lähenemist ja Kristu-

se valguse ootamist. Jõulupühadel süüdatakse neljale advendiküünlale 

juurde viies küünal – Kristuse küünal. Kui kasutatakse advendiküünla 

lühtrit, pannakse sinna valmis 5 küünalt ja need süüdatakse samuti püha-

päeva kaupa juurde, jõuluajal põletatakse kõiki viit küünalt. 

Jõulukaunistused 

338. Traditsiooniline jõulukiriku kaunistus on kuusk. Kirikusse kui ka 

kodusse toodav kuusk sümboliseerib elupuud. Kiriku jõulukuusele süüda-

takse tavaliselt valgustuseks ja ehteks elavad küünlad või elektriküünlad, 

muude ehetega tuleb jääda maitsekuse ja lihtsuse pinnale.  

339. Advendi- ja jõuluajaks kirikusse ehitatav jõulusõim on n-ö vaadel-

dav jõuluevangeelium. Jõulusõime kompositsiooni kuuluvad enamasti 

sõim Jeesuslapsega, Maarja, Joosep, karjased lammastega, härg, eesel, 

võimalusel ka Idamaa targad.   
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Paastuaja sümbolid 

340. Tuhkapäeva jumalateenistusel võib kasutada sobivat tuhka, mis õn-

nistatakse ja millega tehakse kirikuliste otsaette tuharist. Tuhk sümboli-

seerib inimese kaduvust ja meeleparandusvajadust, rist tuletab meelde 

Kristuse lunastustööd. Vana traditsiooni kohaselt valmistatakse tuhkapäe-

va liturgias kasutatav tuhk eelmise aasta palmipuudepüha protsessioonis 

kasutatud palmi- või pajuokstest. 

Ülestõusmispühade sümbolid 

341. Ülestõusmispüha ja ülestõusmise rõõmuaja jumalateenistustel on 

kõige kesksemaks sümboliks paasaküünal – üles tõusnud ja surma pime-

duse võitnud Kristuse sümbol. Paasaküünal pühitsetakse ja süüdatakse 

ülestõusmispüha vigiilial või hommikusel teenistusel ning asetatakse kiri-

kuruumis küünlajalale nähtavas ja väärikas kohas, soovitavalt ristimisnõu 

või puldi läheduses. Paasaküünlal on rist, kreeka tähed alfa ja oomega 

ning jooksva aasta number. Küünla sümboolikat ja kujundust vt JK, ptk 

Ülestõusmispüha vigiilia. Paasaküünla jalg peab olema proportsioonis 

küünla mõõtmetega. Küünlajalga on võimalik ka ehtida lillede ja värskete 

okstega. 

342. Paasaküünal süüdatakse jumalateenistustel ülestõusmispühadest ku-

ni nelipühadeni ning läbi aasta kõigil ristimis- ja matusetalitustel. Paasa-

küünalt võib süüdata ka mälestamiste puhul. Paastuaja alguses viiakse 

paasaküünal kirikuruumist välja ja tuuakse sinna vaid ristimiste ja matuste 

puhul. 

343. Üldtuntud ülestõusmispühade sümbol on värvitud kanamuna, mis 

väljendab Kristuse haua ja ülestõusmise müsteeriumi. Samuti tuntakse 

kompositsiooni Kristuse hauast. Selle võib kujundada muru, kolme risti ja 

kaljuhauaga. Ülestõusmispühal avatakse hauauks ja sinna võib asetada ka 

inglid. 

Nelipühade ja teiste pühade kaunistused 

344. Nelipühade kiriku tuntuimaks kaunistuseks ja sümboliks on lisaks 

punasele liturgilisele värvile värsked kased. Need tunnistavad lihtsal viisil 

Püha Vaimu juhitud uuest elust. Kaski kasutatakse ka jaanipäeval ja leeri-

pühal kiriku ehtimiseks. Lõikustänupühal on sobilik ehtida kirikut põllu- 

ja aiasaadustega.  
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Korjandus 
345. Korjandus on koguduse tänu- ja armastusohver, millega väljenda-

takse tänulikkust Jumala loomisandide eest ja kantakse kirikuelu ühist 

vastutust. Inimene annab oma anni sellest õnnistusest, mille ta on saanud 

Jumalalt. Annetus väljendab ka inimese soovi iseend Jumalale ohverdada 

tema koguduse teenistuses.  

346. Missal toimub korjandus enne armulaualiturgiat andidelaulu ehk 

korjanduslaulu ajal (missa Jumalateenistuste käsiraamatu järgi) või enne 

kirikupalvet palvelaulu ajal (missa Agenda järgi). Sõnajumalateenistusel 

toimub korjandus palvelaulu ajal. Kui korjandust ei tehta jumalateenistuse 

ajal, kogutakse toodud annid kiriku ukse juures korjanduskarpi. Korjan-

dust võib teha ka koguduse teistel teenistustel, kontsertidel ja üritustel. 

347. Koguduse juhatuse ülesanne on nimetada korjanduste korraldamise 

eest vastutav isik või isikud. Soovitav on, et juhatus määrab aastaringselt 

kindlaks ka korjanduste otstarbe. Enne iga korjandust teatatakse, mis ees-

märgil korjandust kasutatakse. Koguduse õpetaja ja juhatus vastutavad 

sihtkorjandusel laekunud summa sihipärase kasutamise eest.  

348. Tavaliselt vastutab jumalateenistusel korjanduse läbiviimise eest 

diakon, kirikuvanem või kirikuteenija. Talle on abiks koguduseliikmed 

(soovitavalt koguduse nõukogu, noortetoimkonna või mõne teise töövald-

konna inimesed, kes on kogudusele usaldusväärsed ja saanud vastavad ju-

hised). Korjanduse kogujaid olgu piisavalt, et korjandus toimuks ladusalt. 

Korjanduse koguja ei või käituda pealetükkivalt, vaid peab tegutsema ra-

hulikult ja soliidselt. Korjanduseks kasutatakse vastavaid ja võimalikult 

ühesuguseid korjanduskotte (karpe, korve või vaagnaid).  

349. Korjanduse kogujad alustavad korjandust esimestest pinkidest – nii 

on kirikulistel kerge jälgida, kuidas korjandus kulgeb. Mugav on annetusi 

koguda nii, et korjanduse koguja ulatab esimeses pingis istujale korjan-

duskoti ja inimesed ulatavad pärast annetuse kotti panemist koti naabrile 

edasi. Pingirea lõpus istuja ulatab korjanduskoti järgmises pingis istujale 

ja kott liigub sedamööda tagasi. Kui korjajaid on rohkem, võib mõlemas 

pingi otsas olla abiline, kes koti järgmisesse pinki edasi ulatab.  

350. Korjanduse lõppedes tuuakse korjanduskotid altari juurde. Korjan-

duse läbiviijad võivad koguneda kiriku vahekäigu lõppu ja tuua piki vahe-

käiku üheskoos annid altari ette. Kui laul lõpeb ja korjandus veel kestab, 

peaks organist mängu jätkama kuni korjanduse lõppemiseni. Vaimulik õn-

nistab kogutud ande ristimärgiga või peab andide üle õnnistuspalve. Tänu-

palve andide eest võib ka põimida kirikupalvesse.  
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351. Jumalateenistuse ajal võib korjandust korraldada ka nii, et altari 

juurde või mujale koguduse ette sobivasse kohta asetatakse korjanduskorv 

(või korjanduskast) ja korjanduslaulu ajal liiguvad inimesed oma kohta-

delt välja ja toovad oma anni ise sinna korvi. Selline korjandusviis rõhu-

tab oma olukorrast väljaminemist ja annetuse kui armastus- ja tänuohvri 

viimist Jumala teenistusse. Korjandusandide altari ette toomine sobib häs-

ti laste- ja pereteenistusse või sihtotstarbelise korjanduse puhuks. 

352. Pärast korjanduse õnnistamist asetatakse korjanduskotid selleks 

määratud kohta koguduse vaatevälja, ent mitte altarile. Jumalateenistuse 

lõppedes viiakse need käärkambrisse. 

353. Korjandusel laekunud summat võib nimetada kogudusele järgmise 

jumalateenistuse teadetes. Vaimulik ei peaks unustama kogudust tänada 

ohvrimeele ja armastuse eest. 

354. Suuremast sihtkorjandusest on kindlasti vaja ette teatada vähemalt 

nädal varem. Selliseid sihtkorjandusi võib korraldada ka jumalateenistuse 

lõpul kiriku ukse juures või seada kirikusse üles spetsiaalne korjandus-

kast. Korjanduse korraldajatel tuleks luua ka võimalus teha nimelist anne-

tust. Selleks võib juba enne jumalateenistust panna välja vastavad anne-

tusümbrikud, kuhu inimene saab peale märkida oma nime, annetussumma 

ja muud nimelise annetuse registreerimiseks vajalikud andmed. Nimelise 

annetuse tegemise võimalus tuleks kirikulistele anda igal jumalateenis-

tusel. 

355. Üldkiriklikuks otstarbeks võib teha ülekiriklikke korjandusi konsis-

tooriumi otsuse alusel kuni 6 korda aastas. Sellise korjanduse eesmärk tu-

leb anda kogudusele aegsasti teada. Laekunud summa peab üle kandma 

saaja arvele hiljemalt kuu aja jooksul pärast korjanduse läbiviimist. 

Lapsed jumalateenistusel 
356. Kristus pööras erilist tähelepanu lastele ja laste õigusele tulla Juma-

la juurde (Mk 10:13–16). Ristides lapsi järgib Kirik seda Kristuse tõotust, 

arvestades samas ka kohustusega anda lastele ristimisõpetust ja liita neid 

koguduse osadusse. Kirikul on samuti ülesanne julgustada lapsevanemaid 

tooma oma lapsi ristimisele. Ristitud kristliku kasvatuse andmise kohus 

on vanematel ja ristivanematel, kogudus toetab selle ülesande täitmist 

oma laste- ja noortetöö kaudu. Samuti tuleb koguduse jumalateenistuselus 

pöörata tähelepanu lastele ja lastega peredele, et lapsed võiksid maast-
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madalast harjuda käima kirikus, õppida palvetama, osalema armulaual ja 

elama ristiusu põhimõtete järgi. Kogu tegevus peaks olema suunatud sel-

lele, et lapsed hakkasid armastma Kristust ning mõistma, et Kristus ar-

mastab neid. 

357. Lapsi tuleb igal jumalateenistusel kohelda kui aukülalisi ja toetada 

nende osalemist teenistusel igal võimalikul viisil. Laste jumalateenistusel 

osalemise toetamiseks on võimalik: 

 aidata ja julgustada vanemaid laste kristlikul kasvatamisel; 

 korraldada jumalateenistuselu nii, et vanematel oleks kergem tulla 

jumalateenistusele ja armulauale; 

 hoolitseda, et koguduses ja jumalateenistusel valitseks heasoovlik 

suhtumine lastesse; 

 korraldada regulaarselt laste- ja pereteenistusi, tehes sellel alal koos-

tööd ka kooli ja lasteaiaga; 

 tõsta jumalateenistuskasvatus koguduse prioriteetsete töövaldkonda-

de hulka; 

 pöörata tähelepanu jumalateenistuse keelele, sh ka sümboli- ja 

pildikeelele; 

 tugevdada koguduse muusika-, laste- ja noortetöö sidet jumalatee-

nistuseluga. 

358. Laste jumalateenistusõpetuses tuleks seada eesmärgiks, et ristitud 

laps oskab kooliealiseks saades Meie Isa palvet, mõistab jumalateenistusel 

seismise, käte palveks kokku panemise ja ristimärgi tegemise tähendust 

ning oskab kaasa laulda põhilisi liturgiahümne. Kooliealiste laste jumala-

teenistusõpetuse eesmärgid peaksid olema eakohased ning looma eeldu-

sed lapse tervikliku usulise arengu toetamiseks. 

359. Soovitav on pühapäevase jumalateenistuse pidamisel kaasata lapsi 

ja noori, andes neile sobivaid teenimisülesandeid. Seejuures tuleb arvesta-

da, et tegevus oleks neile ea- ja võimetekohane ja nad kogeksid seda ees-

õiguse, mitte koormana.  

Lapsed ja armulaud 
360. Kui laps on ristitud ja mõistab armulauasakramendi tähendust, on 

tal õigus armulauda vastu võtta (vt KS, § 13 lg 3). Ristitud laps tuleb ar-

mulauale koos saatjaga – oma vanemate (vanema) või kellegi teise konfir-

meeritud kirikuliikmega, kes kannab hoolt lapse kristliku kasvatuse eest. 

Kui laps tuleb armulauale ilma saatjata, siis teda õnnistatakse. 

361. Laps võib võtta armulauda vastu mõlemal kujul (leiba ja karikat), 
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soovitavalt leiva veini sisse kastmisega.  

362. Vajadusel küsib armulaua jagaja last saatvalt täiskasvanult, kas lap-

sele antakse sakramenti või teda õnnistatakse. Vastu lapsevanema tahtmist 

ei tohi last armulauale tuua. Kui vanemad on koos lapsega teinud otsuse, 

et laps võtab armulauda vastu, pöörduvad nad kõigepealt koguduse õpeta-

ja poole. Õpetaja saab siis vanemate ja lapsega isiklikult hingehoidlikult 

suhelda, selgitada armulaua praktikat ja leppida kokku, millal laps esime-

sele armulauale tuleb ja mis kujul armulauda vastu võtab. Lapse esimene 

armulauale tulek võiks olla tema ja perekonna jaoks pidupäev. 

Jumalateenistus ja oikumeenia 
363. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik usub ja tunnistab oma kuulumist 

Jeesuse Kristuse ühte, pühasse, üleilmsesse ja apostlikku kirikusse. Luter-

lik kirik Eestis jätkab seda kristlikku tööd ja traditsiooni, mis sai alguse 

eesti rahva ristiusustamisega. Nõnda on ka meie kiriku jumalateenistus 

oma olemuselt kui ka sisult oikumeeniline – see toetub oikumeenilistele 

usutunnistustele ja ühisele kristlikule traditsioonile. 

364. EELK järgib oikumeenilise liikumise põhieesmärki, et Kristuse Ki-

rik oleks üks. See innustab meid diskussioonile ühiste õpetusseisukohta-

de, ent ka erinevuste üle, üksteise traditsioonide austamisele ja arvestami-

sele, usu ühisosa ja koostöövõimaluste otsimisele, vaimuliku elu, ühise 

osaduse ja armastuse tugevdamisele. Oikumeeniline koostöö on kõige lä-

hedasem nende kirikutega ja konfessioonidega, kes esindavad ja austavad 

kristluse ühiseid traditsioone, õpetust ja sakramentaalset kirikukäsitlust. 

Meie kirik soovib tugevdada osadust ja teha koostööd ka nende kirikute ja 

kristlike organisatsioonidega, kelle õpetus ja traditsioonid erinevad meie 

omast. Vaimulikud ja koguduseliikmed, kirik tervikuna ja üksikkogudu-

sed tegutsevad koos teiste kirikute ja konfessioonidega kõiges selles, mis 

on meie õpetuse ja südametunnistuse juures võimalik. 

365. Oikumeenilist suhtumist ja püüdlusi väljendab väga konkreetselt 

erinevatesse kirikutesse kuuluvate kristlaste ühine kokkusaamine Jumala 

sõna kuulamiseks, kuulutamiseks ja palvetamiseks. Ühisel oikumeenilisel 

jumalateenistusel ja muudel kokkusaamistel on väga oluline kohelda üks-

teist samaväärsete palvetajatena. Koostööd toetab hoidumine üksteise n-ö 

ületuleku propageerimisest, teiste vaimuliku elu ja traditsiooni halvusta-

misest ning teiste sundimisest kaasa tegema või omaks võtma praktikat, 

mis on vastuolus nende usuarusaamadega.  
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366. Oikumeenilise liikumise mõjul tehakse vahet konfessionaalse ja in-

terkonfessionaalse jumalateenistuse vahel. Konfessionaalne jumalateenis-

tus järgib kindlat kiriklikku traditsiooni (nt luterlik või õigeusu jumalatee-

nistus). Seda juhib koguduse oma vaimulik oma kiriku korra järgi. Teised 

kristlased on sellel teenistusel armsateks külalisteks ja neid kutsutakse jul-

gelt osalema koguduse palvetes. Ka konfessionaalne jumalateenistus võib 

avarduda interkonfessionaalseks, kui sinna kutsutakse kaasa teenima (mit-

te lihtsalt osa võtma) teise kiriku esindajaid. See on ennekõike võimalik 

sõnateenistuse raames, kus piiblilugemistes ja palvetes kasutatakse teise 

kiriku vaimulikke või ilmikuid. Interkonfessionaalset ehk oikumeenilist 

jumalateenistust korraldatakse nõnda, et teenistuse või palvuse kord pan-

nakse kokku erinevate kirikute traditsioone arvestades.  

367. Armulauda saab meie kirikus pühitseda koos nende kirikute vaimu-

likega, kellega meie kirikul on altari- ja kantsliosadus (kirikud, kes kuulu-

vad Porvoo lepingu kirikute osadusse, Evangeelsete Kirikute Osadusse 

Euroopas või muusse Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikusse). Sama põ-

himõte kehtib ka teise kiriku vaimuliku poolt jumalateenistuse või talituse 

iseseisvalt pidamisel EELK-le kuuluvas  kirikuhoones. Muude kirikute ja 

organisatsioonide vaimulike kohta otsustab piiskop, kas ta saab meie kiri-

kus talitust pidada.  

Lipud kirikus 
368. Eesti riigipühi ja tähtpäevi kirikus tähistades on sobilik kirikus ka-

sutada rahvusvärve ja rahvuslikku sümboolikat. Kõige esmane on neil 

puhkudel see, et kirikusse tuuakse Eesti lipp ja asetatakse väärikale ko-

hale. Koos Eesti lipuga võib kirikuse tuua ka maakonna ja kohalike oma-

valitsuste lipud, aga ka külade lipud. See väljendab rahvuslikku kokku-

kuuluvust ja rahva ühise püha pidamist. Eesti lipuga koos võib kirikusse 

tuua ka Euroopa Liidu lipu.  

369. Teiste riiklike asutuste, ülemaaliste organisatsioonide, kohalike selt-

side ja ühingute lipp tuuakse kirikusse juhul, kui selle organisatsiooni liik-

med teenistusel või üritusel osalevad. Sama kehtib ka teiste maade riigi-

lippude toomise kohta. Kui püha või tähtpäeva tähistamisel on kirikus 

võõrriigi külalisi, võib lugupidamise märgina kirikusse tuua ka nende rii-

gilipu. 

370. Lipud sisenevad ja lahkuvad kirikust rongkäigus: esimesena Eesti 

lipp, seejärel riiklike institutsioonide lipud ning siis teiste organisatsiooni-
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de lipud. Eesti lipu kandjat saadavad kaks lipuvalvurit. Teiste lippude 

kandmisel ei ole lipuvahtkonna moodustamine nõutav.  

371. Kirikulipu (EELK lipu) kasutamisel koos Eesti lipu ja teiste lippu-

dega tuuakse see kirikusse Eesti (ja Euroopa Liidu) lipu järel. Koguduse 

lipp tuuakse pärast maakonna ja riiklike asutuste lippe. 

372. Lipud paigutatakse kirikus lipualustesse nende tähtsuse järjekorras. 

Eesti lipp on aukohal. Kirikus määratakse aupunkt altari järgi: lipud rivis-

tatakse, lähtudes altarist. Rohkemate lippude puhul, kui lippe hoitakse 

kahel pool altarit, on aupunkt altari põhjapoolel (evangeeliumipoolel). 

373. Juhul, kui jumalateenistuse või palvuse ajal hoiab lipuvahtkond lip-

pu, kallutatakse palve (või terve palvuse) ajal maha toetuva vardaga lipp 

ettepoole nii, et lipukandja lippu hoidev parema käe käsivars on sirge. 

Palve (palvuse) lõppedes tõstetakse lipp jälle püstiasendisse. Samamoodi 

toimitakse lipuga ka väljaspool kirikut toimuvatel palvustel. Kirikuhoones 

sees lipuga au ei anta. 

374. Eesti lipu, maakonna, omavalitsuse või mõne kohaliku organisat-

siooni lipu alalise hoidmise üle kirikus otsustab koguduse juhatus. Kohali-

ke lippude hoidmisel tuleb jälgida, et see oleks põhjendatud ning lipu tur-

valisus ja säilimine on tagatud. Lipp/lipud paigutatakse kirikus väärikasse 

kohta, kuid hoidutakse lipu liigsest esiletoomisest. (Lipu õnnistamisest vt 

PK, ptk Lipu õnnistamine.) 

375. Lipupäevadel on sobilik kiriku juures heisata Eesti lipp. Kirikuhoo-

ne puhul eelistatakse lipuvardale lipumasti kasutamist.  

376. Organisatsioonidel (nt üliõpilaskorporatsioonid) on oma lipuga üm-

berkäimisel rida neile omaseid reegleid ja traditsioone. Kirikus arvestatak-

se võimalust mööda nende kommetega, kui need on kooskõlas kirikuhoo-

ne pühaduse ja kristliku õpetusega. 
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4. 

KIRIKUAASTA 

JUMALATEENISTUSELUS  

Liturgiline aasta ja Kirikukäsiraamat 
377. Käsiraamatu proprium sisaldab liturgiaosi ja tekste, mis vahelduvad 

kirikuaasta järgi või kannavad jumalateenistuse kaasusest tulenevat kind-

lat teemat. Propriumi tekstid seovad jumalateenistuse kirikuaasta rütmiga 

ja koguduse eluolukordadega. 

378. Pühapäeva ja püha proprium sisaldab tekste ja juhiseid nii vaimuli-

ku kui koguduse jaoks: piiblilugemisi, päeva palvet ja palvet pärast armu-

lauda ning psalmi, halleluujasalmi ja soovitusi koguduselauludeks. Lisaks 

on antud teema ja päeva lühike sisuülevaade, liturgiline värv ning muud 

vajalikud liturgiat puudutavad märkused. Kirikuaasta prefatsioonipalved, 

mis olemuselt kuuluvad propriumisse, on paigutatud missa ordinaariumis-

se (JK, lk 340) ja käsiraamatu lisasse (JK, lk 586). 

379. Nädala esimene päev, pühapäev, annab teema kogu nädalale. Argi-

päevadel võib kasutada igapäevaste piiblilugemiste kava või pühapäeva 

propriumit, sh päeva palvet ja muud liturgilist ainest. Kui kindla kuupäe-

vaga kirikupüha langeb pühapäevale või nihutatakse pühapäevale, kasuta-

takse selle päeva propriumit üksnes pühapäeval. 

380. Propriumi peatükk jaguneb kolme ossa. Esimeses osas on kiriku-

aasta pühapäevad ja pühad, teises väiksemad kindlakuupäevalised pühad, 

sh apostlite ja evangelistide mälestuspäevad, ning kolmandas osas on ju-

malateenistusaines muudeks erilisteks päevadeks ja juhtumiteks, mis läh-

tuvad kiriku ja ühiskonna elust. 
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Liturgiline kalender 
381. Kirik pühitseb pühapäeva kui iganädalast Kristuse ülestõusmise 

päeva. See on Issanda päev (ld dies dominica), mil kogudus tuleb kokku 

ühisele jumalateenistusele meenutama Kristuse ülestõusmisega saavutatud 

võitu patu ja surma üle. Evangeeliumi kuulutamises ning Kristuse ihu ja 

vere sakramendis on ülestõusnud Issand oma tõotust mööda ise oma rahva 

keskel, teenides ja toites teda oma andidega.  

382. Pühapäevad koos kirikupühadega annavad koguduse jumalateenis-

tuselule iseloomuliku hingamisrütmi ja rikkaliku sisu. Kiriku liturgiline 

kalender kasvab välja kahest allikast: Kristuse lunastustööst ja Kiriku aja-

loost. 

383. Lunastuslugu kajastub kirikuaasta pühapäevades ja pühades (ld 

proprium de tempore). Küsimus on enamas kui lihtsalt kunagiste sünd-

muste meenutamises. Kirikuaasta tähendab kogudusele Kristuse lunastus-

töö anamneesi – selle rütmis saab kogu Kristuse tegevus reaalselt kohal-

olevaks. Kirik elab tänagi koos ülestõusnud ja taevasse läinud Issandaga.  

384. Kirikuaastas on kolm suuremat tsüklit ehk pühaderingi: jõulutsükkel 

ja ülestõusmispüha tsükkel ning nelipühajärgne aeg ehk kirikupoolaasta. 

385. Kiriku ajalugu kajastub pühade inimeste mälestuspäevades ehk pü-

hakuteaastas (ld proprium de sanctis), millega maa peal rändav Kirik peab 

meeles neid, kes oma elu ja tunnistusega on meile eeskujuks ja teenäita-

jaks: Maarjat, apostleid, märtreid, usutunnistajaid, õpetajaid, kiriku-uuen-

dajaid ja kõiki teisi pühi inimesi. 

386. Korraline pühapäeva ja suurpüha jumalateenistus peetakse üldjuhul 

ennelõunasel ajal. Pühade eelõhtu jumalateenistus peetakse õhtupoolikul. 

Argipäevadele langevate pühade puhul (nt vana-aasta, tuhkapäev, suurpü-

hale järgnev nädal) võib kogudus ise otsustada jumalateenistuse pidamise 

aja. Pühapäevade ja erinevate pühade tähistamist reguleerib täpsemalt ki-

rikuseadus ja Jumalateenistuste ja talituste juhend.  

Jõulutsükkel 

Advendiaeg 
387. Jõulutsükkel ja ühtlasi kogu kirikuaasta algab advendiajaga (ld ad-

ventus Domini – ‘Issanda tulemine’), mis koosneb neljast pühapäevast. 

Advendinädalate jooksul valmistub Kirik pühitsema Kristuse sündimise 
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püha, mis tähistab Jumala Poja inimesekssaamist ja esimest tulekut ini-

meste keskele. Selle läbi elavneb ka Kristuse teise, aegade lõpul toimuva 

tuleku rõõmus ootus. Aega esimesest advendinädala esmaspäevast kuni 

jõululaupäevani on nimetatud ka advendipaastuks ehk väikeseks paastuks, 

et seda eristada ülestõusmispühadele eelnevast suurest paastust. 

388. Advendiaeg käsitleb Kristuse tulemist neljas tähenduses:  

 Jumala saamine inimeseks Jeesus-lapses – Kristuse esimene tulemi-

ne; 

 Kristuse tulemine oma rahva keskele tõotuste täitjana; 

 Kristuse tulemine koguduse keskele ja inimeste südamesse sõnas ja 

sakramentides; 

 Kristuse tulemine kogu ilmaruumi Issandana aegade lõpul – Kristu-

se teine tulemine. 

389. Advendiaja esimene pühapäev tuletab piiblilugemiste kaudu meelde 

Kristuse esimest tulekut oma rahva keskele, teine advendipühapäev teist 

tulekut viimsel päeval. Kolmandal pühapäeval seisab kuulutuse kesk-

punktis Ristija Johannes, kes on Issanda tuleku teevalmistaja. Viimane 

pühapäev kõneleb Maarjast, kelle läbi Jeesus tuli ilmale. 

390. Esimene piiblilugemine on advendipühapäevadel reeglipäraselt 

prohvetite raamatutest. Jõule ootav kogudus tuletab sellega meelde Juma-

la rahvale antud tõotusi ja valmistub kuulma rõõmusõnumit nende täitu-

misest. 

Jõulupühad, jõuluaeg ja jõuludega liituvad teised 

pühad 
391. Jõululaupäevast ilmumispühani on jõuluaeg, mil pühitsetakse meie 

Issanda, Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse inimesekssaamist. 

392. Teist jõulupüha on pühitsetud kui esimärter Stefanose mälestuspäe-

va, kolmandat kui evangelist Johannese päeva ja neljandat süütalastepäe-

vana. Jõuluaja pühaderingis mõtleme ka Pühale Perekonnale (jõuluaja 1. 

pühapäev) ja Jeesuse pühale nimele (kaheksas päev jõuludest, uusaasta). 

393. Tänapäeval tähistatakse kogudustes neljast jõulupühast üldiselt vaid 

esimest ja teist. Propriumisse on siiski lisatud ka evangelist Johannese 

päeva ja süütalastepäeva aines. Ühtlasi on antud võimalus, et kui 27. või 

28. detsember langeb pühapäevale, tähistatakse seda kui johannese- või 

süütalastepäeva. Nõnda ei jää nende päevade teemad koguduse elus täiesti 

kõrvale. Kolmanda ja neljanda jõulupüha ainest võib kasutada ka jõuluaja 

õhtuteenistustel. 



78 

 

394. Jõulude sisuga liituvad pühad on küünlapäev, paastumaarjapäev ja 

Maarja külaskäigu päev ning jaanipäev. 

Ilmumispüha ja ilmumisaeg 
395. Kristuse ilmumise pühaga (ld dies epiphaniae Domini – ‘Issanda il-

mumine’) on tähistatud nii Kristuse sündimist kui ka Jeesuse ristimist ja 

esimest imetegu Kaana pulmapeol. Läänekristlus tähistab ilmumispühal 

jõulude temaatikat jätkates Hommikumaa tarkade külaskäiku Petlemma. 

Ilmumispüha teised teemad on nihutatud ilmumisaja järgnevatele püha-

päevadele. 

396. Aastail, mil 1. ja 6. jaanuari vahele jääb pühapäev, võib Kristuse il-

mumise püha vajadusel nihutada sellele pühapäevale. 

397. Ilmumisaja pikkus (2–6 pühapäeva) sõltub ülestõusmispühade tähis-

tamise ajast. Selles tuleb esile ülestõusmispühade valitsev koht jõulude 

ees. Ülestõusmispüha on kirikuaasta keskmeks. 

398. Ülestõusmispühade nihkumise järgi lüheneb või pikeneb ilmumis-

aeg ja vastavalt ka nelipühajärgne aeg. Seepärast on 6. pühapäeval pärast 

ilmumispüha ja 26. pühapäeval pärast nelipüha sama proprium. Seda ka-

sutatakse vastavalt emmal-kummal korral, mõnel aastal jääb aga hoopis 

kasutamata. 

Ülestõusmispüha tsükkel 

Paastuaeg ja pühapäevad enne paastuaega 
399. Ülestõusmispühale eelneb 40 argipäeva kestev paastuaeg, mis algab 

tuhkapäevaga. Tuhkapäev on alati kolmapäev, mis langeb seitsmendasse 

nädalasse enne ülestõusmispüha, ajavahemikku 4. veebruarist kuni 10. 

märtsini. 

400. Paastuaja pühapäevi ei loeta paastupäevade hulka. Piibellikuks alu-

seks paastuaja pikkuse määramisel on olnud Jeesuse paastumine kõrbes, 

samuti Moosese 40-päevane viibimine Siinai mäel, prohvet Eelija paast ja 

Niinive linnale antud meeleparandusaeg. Kuna see on kirikuaasta pikim 

paastuaeg, on seda nimetatud ka suureks paastuks. 

401. Paastuajale eelneb üle kahe nädala kestev ajavahemik, mis moodus-

tab üleminekuaja ilmumisajast paastuaega. Pühapäevade vanad ladina-
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keelsed nimed annavad tunnistust, et see nn eelpaast liitub kirikuaasta 

ülestõusmispüha tsükliga. 

402. Kui ülestõusmispüha kujunes algkirikus ristimispühaks, sai suurest 

paastuajast ristimiseks valmistumise viimane etapp. 

403. Paastuajal on mitu eesmärki: 

 inimene kahetseb oma pattu ja kiindumust sellesse maailma ning 

igatseb tagasi pöörduda Jumala tahte täitmisele; 

 inimene tunnetab Jumala pühadust ja armastust, mis saab eriliselt 

nähtavaks Kristuse kannatuses ja ristisurmas; 

 inimene püüab kasvada üha vastutustundlikumaks ja õpib jagama 

enda omast teiste abivajajate heaks. 

404. Paastuaja algusosa teemadeks on patukahetsus, meeleparandus ja 

võitlus pimedusejõudude vastu. Tagasihoidlikkus söömisharjumustes ja 

muudes eluviisides võib olla abiks paastuga liituvas vaimulikus võitlemi-

ses. Paastuaja tõsidus ja elumõnude piiramine väljendub ka liturgias. Glo-

ria ja Halleluuja jäävad jumalateenistustel ära kogu paastuaja vältel. 

405. Paastuaja kaks viimast nädalat keskenduvad Kristuse kannatustele. 

Palmipuudepühal asub kogudus jälgima viimaseid sündmusi Õnnistegija 

elus. 

Suur kolmepäevane püha Suurest Neljapäevast  

kuni Kristuse ülestõusmise pühani 
406. Suure Nädala haripunktiks on kolm kõige tähtsamat kirikuaasta päe-

va (ld Triduum sacrum, Triduum paschale), mil meenutatakse Kristuse 

kannatamist, ristisurma ja ülestõusmist. Need algavad Suure Neljapäeva 

õhtuse jumalateenistusega ja kulmineeruvad Kristuse ülestõusmise püha-

ga. Täpsemalt vt propriumist ja kirikuaasta pühadeaja jumalateenistuste 

juurest. 

407. Ülestõusmispüha peetakse esimesel täiskuujärgsel pühapäeval pä-

rast kevadist pööripäeva ja see võib langeda ajavahemikku 22. märtsist 

kuni 25. aprillini (vt kirikupühade kalendri tabelit JK, lk 27). 

Ülestõusmisaeg ja nelipühad 
408. Kristuse ülestõusmise püha on kirikuaasta tähtsaim ja keskseim pü-

ha. Ülestõusmispühaga algav rõõmuaeg kestab 50 päeva, kuni nelipühani. 

Rõhutamaks selle rõõmuaja erilisust ja terviklikkust, nimetatakse neid pü-

hapäevi ülestõusmisaja pühapäevadeks. Koos Kristuse ülestõusmise püha-

ga mahub sellesse rõõmuaega 7 pühapäeva. 
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409. Ülestõusmisaja jumalateenistuste liturgiat iseloomustab eriline pidu-

likkus ja rõõm, mis on kontrastiks paastuaja liturgia tõsidusele ja lihtsuse-

le. Kui ülestõusmisaja pühapäevale langeb mõni väiksem püha, eelistatak-

se pühapäeva propriumit väiksema püha propriumile. Erandiks on kiriku 

nime- ja aastapäev, mille proprium võib asendada pühapäeva. Ülestõus-

misaja pühapäevad kannavad vanu ladinakeelseid nimesid, mis tulenevad 

introituse antifoni esimestest sõnadest. 6. ülestõusmisaja pühapäev (ld ro-

gate – ‘palvetage’) eristub sellest reast palvepühapäevana. 

410. Taevaminemispüha on 40. päev ülestõusmispühast. Üheksa päeva, 

mis jäävad taevaminemispüha ja nelipüha vahele, on Püha Vaimu väljava-

lamise pühaks valmistumise ja palve päevad. Ülestõusmisaeg lõpeb neli-

pühadega. 

Nelipühajärgne aeg ehk kirikupoolaasta 
411. Kirikuaasta teise poole pühapäevi loetakse vana kristliku traditsioo-

ni kohaselt nelipühade järgi. See rõhutab, et ülestõusnud Kristust kuulutav 

Kirik sündis nelipühadel ja aeg esimesest nelipühast kuni viimse kohtuni 

on Püha Vaimu aeg. 

412. Esimest pühapäeva pärast nelipüha tähistatakse lääne kristlikus tra-

ditsioonis kui kolmainupüha. Järgnevad pühapäevad käsitlevad Jeesuse 

õpetust, kristlase elu Püha Vaimu juhtimisel ja Kiriku tunnistust oma 

usust. 

413. Teema järgi rühmituvad kirikupoolaasta pühad järgmiselt: 

 2.–6. pühapäev pärast nelipüha – kutse Jumala riiki; 

 7.–12. pühapäev pärast nelipüha – Jumala riigi õigus; 

 13.–19. pühapäev pärast nelipüha – uus elu Jumala riigi õiguses; 

 20. pühapäev pärast nelipüha kuni igavikupühapäevani – Jumala rii-

gi ja kristliku lootuse täitumine. 

414. Piiblilugemised 6. pühapäeval pärast nelipüha käsitlevad apostlite 

kutsumist ja ülesannet. Seepärast on pühapäev nimetatud apostlite püha-

päevaks, mis omal viisil võtab kokku aasta kõigi apostlite päevade temaa-

tika. 

415. Vana luterliku traditsiooni kohaselt on 8. pühapäeva pärast nelipüha 

peetud kui Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha (algselt 6. au-

gust). 20. sajandi keskel toimunud kirikuaasta ülesehituse uuendamise 
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käigus paigutasid mitmed luterlikud kirikud selle püha ilmumisaja lõppu. 

416. Sõltuvalt nelipühajärgse aja pikkusest võivad kirikuaasta lõpus tea-

tud pühapäevad (26. pühapäev pärast nelipüha või ka mõni eelnev püha-

päev) ära jääda. Kindlasti peetakse valvamispühapäeva ja igavikupüha-

päeva. 

Väiksemad kirikupühad ja mälestus-
päevad ning erilised päevad ja juhtumid 

417. Väiksemate kirikupühade peatükis on nii lunastusloolised Kristuse 

pühad (nt küünlapäev, paastumaarjapäev) kui ka Maarja, apostlite ja teiste 

piiblitegelaste mälestuspäevad. Väiksemate kindla kuupäevaga pühade 

hulka kuuluvad ka usupuhastuspüha, pühakutepäev ja hingedepäev. 

418. Igale kogudusele on erilise tähtsusega nime- või aastapäev, mida 

peetakse kiriku nimepäeval või kiriku pühitsemise aastapäeval. 

419. Küünlapäeva, paastumaarjapäeva, jaanipäeva, mihklipäeva, usupu-

hastuspüha ja hingedepäeva peetakse sama korra alusel nagu argipäevale 

langevaid kirikuaasta pühi. Kui neid ei ole võimalik pidada õigel päeval, 

võib nad nihutada pühapäevale. 

420. Juhul kui paastumaarjapäev langeb Suurde Nädalasse, peetakse seda 

palmipuudepüha laupäeval või erandjuhul pühapäeval enne palmipuude-

püha. 

421. Teisi väiksemaid pühi ning muid nime- ja mälestuspäevi tähistatak-

se vastavalt kohalikule tavale. Kui mõni niisugune püha või tähtpäev lan-

geb pühapäevale, võetakse korralise jumalateenistuse aluseks pühapäeva 

proprium. Erandiks on kiriku nimepäev. 

422. Lõikustänupüha tähistatakse oktoobrikuu teisel pühapäeval. Palve-

päeva pidamise kohta annab peapiiskop igal aastal eraldi korralduse. 

Pühade ja mälestuspäevade kalender 
423. Kiriku liturgilises kalendris on pühapäevade ja lunastuslooliste kiri-

kupühade kõrval olulisel kohal ka piiblitegelaste ning kiriku ajaloo olulis-

te isikute ja sündmuste mälestuspäevad. Nende seas on erilisel kohal 

apostlite ja evangelistide ning Maarja päevad. Lisaks meenutatakse risti-
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usu märtreid, piiskoppe, kirikuisasid ja teisi kiriku õpetajaid, usutunnista-

jaid, misjonäre, reformaatoreid jt. Nende mälestamine on „kosutav ja so-

biv usule; võime näha, kuidas arm pühakutele osaks sai ja kuidas usk neid 

elus aitas” (Augsburgi usutunnistus, XXI). Märtrite, aga ka teiste isikute 

mälestuspäevadeks on nende surmapäevad. 

424. Kiriku liturgilise kalendri mälestuspäevad on aluseks tänapäeva ni-

mepäevakalendritele. Eesti rahvakalender koosneb samuti enamjaolt 

Maarja, apostlite, evangelistide ja pühakute päevadest. 

425. Koguduses tähistatakse mälestuspäevi vastavalt kohalikule tavale 

(nt peetakse kiriku nimepäeva). 

426. Käsiraamatu pühade ja mälestuspäevade kalendris on Maarja, apost-

lite ja evangelistide päevadele lisaks toodud teiste tähtsamate ristiusu 

märtrite ja pühakute mälestuspäevad. Nende nimede hulgas on ka mõni 

pühak, kes on tuntud sedavõrd, et tema nimele on Eestis pühitsetud kirik. 

Misjonäride reas on esindatud ka meie naabermaadesse ristiusu toojad. 

Eesti kiriklikud mälestuspäevad 
427. Piiskoplik nõukogu kinnitas 17.03.2009 Eesti kiriklikud mälestus-

päevad. Loend sisaldab märtreid, eestlaste misjoneerijaid ja esimesi piis-

koppe, usuteadlasi, piiblitõlkijaid ja lauluraamatu koostajaid, kirikumuu-

sikuid, misjonäre ja vennastekoguduse tegevuse edendajaid jt. Mälestus-

päevadeks on isikute surmapäevad. Kuupäevad on esitatud uue kalendri 

järgi juhtudel, kui oli erinevus vana ja uue kalendri vahel. Vt lisa 3. 
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5.  

JUMALATEENISTUSED  

 
Missa ehk jumalateenistus armulauaga 

Missa ülesehitus 
428. Jumalateenistus armulauaga ehk missa on pühapäeva ja püha korra-

lise jumalateenistuse põhivorm. Koguduse korraline jumalateenistus võib 

toimuda ka peremissana. Erandina võib pühapäeva põhijumalateenistust 

pidada sõnajumalateenistusena. 

429. Missa ülesehitus on aluseks ka paljude teiste jumalateenistuste kor-

rale ja missa kohta kehtivad üldpõhimõtted laienevad enamjaolt ka teistele 

teenistustele.  

430. Missa kui kirikuelu süda koosneb kahest poolest – sõnakuulutusest 

ja armulauast. Missa ülesehituses on neli põhiosa: Sissejuhatus – Sõna – 

Armulaud – Läkitamine. 

Missa sissejuhatus ehk algusliturgia ühendab koguduse ja valmistab ta et-

te Jumala sõna ja armulaua jaoks. See peab toimima sissejuhatusena ja 

sellepärast ei saa see olla liiga pikk ega sisaldada ülearuseid kordusi. 

Sõnaliturgia iseloom on oluliselt teistsugune kui sissejuhatusel. Siin kuju-

neb dialoog: Jumal räägib meiega sõna läbi (piiblilugemised, jutlus) ning 

kogudus võtab selle vastu ja vastab kuuldud sõnale (mõtiskelu, koguduse-

laulud, usutunnistus, kirikupalve). 

Armulaualiturgia on elav osadus koguduse Issandaga pühas altarisakra-

mendis. Jeesus seadis armulaua leiva ja veiniga – võttis, pidas tänupalve, 

murdis ja jagas. Kirik pühitseb armulauda Jeesuse eeskuju järgi, nõndasa-

muti tuues armulaua annid altarile, palvetades armulaua suurt tänupalvet, 
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murdes leiba ja jagades Kristuse ihu ja verd. 

Missa lõpetab lühike läkitamise osa ehk lõpuliturgia, mille põhisisuks on 

tänu ja õnnistamine. 

Kirikukäsiraamatu missamuusika 
431. Liturgia lauldavate osade jaoks on käsiraamatus kolm missamuusika 

põhivarianti, lisaks peremissa tekstide ja ülesehituse eripärast lähtuv muu-

sika. Palvuste jaoks on oma liturgiline muusika. 

432. Iga missamuusika variant on stiililt omaette tervik. Kogudus võib 

valida sobiva variandi või variandid, mida õpitakse ja kasutatakse. Missa-

muusikat võib kirikuaasta jooksul vahetada. Sel juhul on soovitav kasuta-

da üht varianti kogu kirikuaasta perioodi (nt paastuaja, ülestõusmisaja) 

jooksul. 

433. Käsiraamatus esitatud kolm missamuusika varianti ei ole lauldavate 

osade mahu poolest ühesugused. Teatud aklamatsioonid või laulud võivad 

erinevate missamuusikate puhul puududa. Sel juhul neid liturgiaosi ei 

laulda, vaid öeldakse. 

434. Sõnajumalateenistuse ja lastejumalateenistuse muusikana saab kasu-

tada olemasolevate missamuusikate ja peremissa vastavaid liturgia laulda-

vaid osi. 

Agenda missamuusika 
435. Liturgia lauldavate osade jaoks on Agendas üks missamuusika va-

riant. Jumalateenistuse vastulaulude ja hümnide laulmisel ja saatmisel on 

soovitav kasutada missamuusika noodiraamatu 1996. aasta väljaannet 

EELK agenda muusikalisa.  

Missa Kirikukäsiraamatu järgi 

Sissejuhatus 

Alguslaul 

436. Jumalateenistus juhatatakse sisse lauluga, mis väljendab pühapäeva 

sisu ja kokku tuleva Jumala rahva osadust ning aitab kogudusel jumala-

teenistuseks süveneda.  

437. Algusmuusikaks võib olla koguduse alguslaul või koori ja/või kogu-
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duse poolt lauldav introitus. Jumalateenistusel kaasa teenivad vaimulikud 

ja abilised võivad siseneda protsessioonis kirikusse. 

438. Alguslaul väljendab kirikuaasta aega ja jumalateenistuse sisu, on 

kogudust ühendava ja kaasa elama kutsuva iseloomuga. Kui jumalateenis-

tusega on liidetud veel mingi talitus, valitakse alguslaul soovitavalt nii, et 

see koondab endasse ka talituse iseloomu.  

Tervitus 

439. Liturg avab jumalateenistuse liturgilise tervitusega. Sõnades „Isa ja 

Poja ja Püha Vaimu nimel” väljendub jumalateenistuse trinitaarne ise-

loom ja kokkutulemise alus. Liturgi ja koguduse omavaheline tervitus on 

Issanda ligioleku soovimine ja vastastikune õnnistamine.  

440. Siinkohal võib liturg ütelda ka sissejuhatussõnad, tutvustades püha-

päeva temaatikat ja iseloomu. 

Ühispiht 

441. Koguduse ühine meeleparandusakt lähtub ristimise annist, on taga-

sipöördumine ristimise armu juurde. Kogudus valmistab end ühise pihiga 

Jumala sõna kuulamiseks ja armulauale tulekuks, öeldes üheskoos patu-

tunnistuse kaasa ja võttes vastu pattude andeksandmise. 

442. Missakorras on antud kaks põhipalvet, mida kogudusel on lihtne 

peast kaasa lugeda. Lisast võib soovi korral valida alternatiivseid palveid.  

443. Kus tavaks, võib pattude andeksandmine toimuda hingehoidliku 

osana nii, et inimesed põlvitavad patutunnistuseks altari juurde ja saavad 

käte pealepanemisega isikliku absolutsiooni. Patutunnistus võib sisaldada 

ka Kyrie-aklamatsiooni. 

Issand, halasta 

444. Kyrie on iseseisev palve ja tunnistus, mis on sisult avaram kui pihi-

palve. See on Jumalaga osaduses elava inimese põhipalve (Mt 9:27, 

15:22). Selle palvega tunnistab kogudus Jumala oma ainsaks aitajaks. 

Kyrie liitub oma sisult Gloriaga – kogudus palub Jumala kõikehõlmavat 

halastust ja abi, millele kostab vastusena inglite laul „Au olgu Jumalale 

kõrges... inimestest hea meel”. 

445. Kyrie võib kõlada lihtsa kolmeosalise aklamatsioonina, kuid see 

võib laieneda ka litaaniakujuliseks palveks. Kyrie-litaanias pöördub kogu-

dus kas Kristuse poole või on see trinitaarse ülesehitusega ja haakub litur-
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gilise perioodi teemaga. Kui patutunnistuses juba kõlas Kyrie, seda siin-

kohal ei korrata, vaid jumalateenistus jätkub Gloriaga. 

Au olgu Jumalale 

446. Gloria ja sellega liituv ülistuslaul pühale Kolmainsusele (Lauda-

mus) on jumalateenistuse esimese osa kõrghetk. Ülistust alustab liturg või 

eeslaulja jõuluööl kõlanud inglite lauluga (Lk 2:14).  

447. Laudamust laulab kogudus või koor või vaheldumisi eeslaulja/koor 

ja kogudus. Laudamuse asemel võib kogudus laulda „Au, kiitus olgu iga-

vest” või muu sobiva kolmainsuslaulu. Paastuajal jääb Gloria ära. Ka ad-

vendiajal ja argipäevadel võib Gloria ära jääda. 

Päeva palve 

448. Päeva palve on ülesehituselt lühike ja konkreetne palve, milles päe-

va teema uuesti esile tõuseb. Päeva palve võtab kokku algusliturgia ja ju-

hatab edasi sõnaliturgiasse.  

449. Kui päeva palve peab keegi teine, mitte juhtliturg, võib sellele eel-

neda tervitus. 

Sõna 

Piiblilugemised 

450. Pühapäeval ja kirikupühal loetakse jumalateenistuse sõnaliturgias 

soovitavalt kolm piibliteksti: Vana Testamendi lugemine, epistel ja evan-

geelium. Jumala sõna laud peab olema rikkalikult kaetud. 

Laulud lugemiste vahel 

451. Pärast esimest lugemist on vastuseks ja meditatsiooniks kas psalm, 

koguduselaul või vokaal- või instrumentaalmuusika. Päeva laul lauldakse 

epistli ja evangeeliumi vahel, pärast evangeeliumi või pärast usutunnis-

tust. Päeva laul seostub päeva ja evangeeliumi teemaga. 

452. Kui missal loetakse 3 piibliteksti – Vana Testament, epistel ja evan-

geelium –, siis on loomulik nende vahele paigutada muusika, mis aitab 

kuuldut avada ja mõtiskleda selle üle. Pärast esimest piiblilugemist kasu-

tatav laul või instrumentaalmuusika on vastuseks lugemisele. Siin on või-

malik laulda/lugeda psalmi, kuulata vokaal- või instrumentaalmuusikat 

või laulda lauluraamatust sobilik laul. Kui siin on koguduselaul, tuleb lau-

lude valimisel sellega arvestada ja päeva laul laulda pigem pärast evan-
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geeliumi või pärast jutlust.  

453. Päeva laulu eeskujuks on olnud kooriruumi astmetelt lauldud muu-

sikaliselt rikas vahelaul pärast epistlit (tol ajal pärast esimest piibliluge-

mist), enne evangeeliumi lugemist, millele kogudus vastas halleluujaga. 

Reformatsiooni järel võeti selle vahelaulu asemel kasutusele koguduse 

lauldav koraal – graduaallaul. J.S.Bach arendas graduaali kantaadiks.  

454. Päeva laul kuulub sisuliselt kokku evangeeliumiga ja on missa pea-

mine koraal. Seepärast võiks pürgida selle laulu võimalikult mitmekesise-

ma ja rikkalikuma teostuse poole. Mõeldav on koguduse ja koori vahel-

duv laulmine, eri saateinstrumentide ja seadete kasutamine. Võib kasutada 

ka hoopis suuremat muusikateost, näiteks kantaati või selle osa. 

455. Vastavalt kohalikule tavale võib kogudus päeva laulu laulda ka pä-

rast evangeeliumi, enne jutlust (jutluselaul) või pärast jutlust. Viimasel ju-

hul võtab päeva laul kokku kõigi Jumala sõna lugemiste ja jutluse teemad. 

Evangeelium 

456. Jumala sõna lugemine jõuab haripunkti evangeeliumis, kus kogudus 

kuuleb Jeesuse enda sõnu ja tegusid.  

457. Evangeeliumile eelneb Halleluuja kolmekordse aklamatsioonina või 

teemakohast piiblisalmi sisaldava halleluujasalmina. Evangeeliumi luge-

misega võib liituda pidulik evangeeliumiprotsessioon. 

Jutlus 

458. Pühakirja lugemisele järgneb vahetult jutlus, millel on oluline koht 

jumalateenistuse tervikus. Jutlus lähtub loetud sõnast, jutluse ülesanne on 

avada ja seletada sõna ning anda inimesele edasi Kristust, Jumala lihaks 

saanud Sõna. 

459. Igal pühapäeva ja kirikupüha jumalateenistusel peetakse jutlus. Ar-

gipäeva lühikesel missal võib jutluse erandina ära jätta või ühendada pihi-

kõnega. Jutluse aluseks võetakse kirikuaasta lugemiskalendri järgi üks 

loetud tekstidest: evangeelium, epistel või Vana Testamendi tekst. Kui 

jutlus peetakse Vana Testamendi teksti või epistli alusel, võib jutlustaja 

soovi korral loetud teksti olulisi kohti jutluse alguses uuesti meelde tule-

tada. 

460. Jutlusele võib lisada ka dramatiseeringu, diskussiooni, intervjuu või 

audiovisuaalse illustreeringu. 

461. Jutlusele võib eelneda jutluselaul. Jutluse võib lõpetada palvega. 
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Pärast jutlust võib olla vaikushetk mõtiskluseks. 

Usutunnistus 

462. Credo traditsiooniline ja loomulik koht jumalateenistuses on pärast 

jutlust. Usutunnistus on koguduse ülistav vastus kuuldud ja kuulutatud sõ-

nale.  

463. Kasutatakse apostlikku või Nikaia usutunnistust või lauldakse usu-

tunnistuslaul. Argipäeval võib usutunnistus ära jääda. 

464. Jumalateenistuse sees peetavad kiriklikud talitused toimuvad ena-

masti sellel kohal. Kui talitus sisaldab usutunnistust (nt ristimine, konfir-

matsioon), alustatakse talitusosaga kohe pärast jutlust ja usutunnistus loe-

takse talituse käigus. 

465. Usutunnistuse ja kirikupalve vahele võib paigutada laulu või kasuta-

da muud muusikat, millega võetakse kokku jutluse teema. Laul ei pea ole-

ma salm jutluselaulust (kantslisalm), pigem valitakse jutluse teemaga haa-

kuv terviklik laul või osa laulust. 

Kirikupalve 

466. Ühise eestpalvega ehk kirikupalvega täidab kogudus ülesannet, mil-

le Jumal on andnud inimkonnale kui loodu valitsejale ja hoidjale. Kogu-

dus kannab Jumala ette maailma ja kaasinimeste rõõmud, vajadused ja hä-

dad. 

467. Kirikupalve koostavad jumalateenistuse ettevalmistajad. Palve lii-

gendatakse koguduse palveaklamatsiooniga ja palve lõpeb aameniga. Ki-

rikupalveks võib kasutada ka litaaniat (soovitavalt paastuajal). 

468. Ristitud, konfirmeeritud, abielluda soovijad, laulatatud ja maetud 

võib nimetada vahetult enne kirikupalvet ning nende eest palvetatakse ki-

rikupalves. Nimed ning muud tänu- ja eestpalved võib ka kohe liita kiri-

kupalvesse, ilma et neid eraldi enne palvet teadustataks. Mälestamine võib 

toimuda enne kirikupalvet või palve ajal. Lahkunute nimetamise juurde 

võib lisada muusikat (nt mälestuslaul) või süüdata mälestusküünlad. 

469. Mälestuslaul – kui seda kasutatakse – valitakse lühike (1 salm) ja si-

su poolest palveteemaline või kristlikku ülestõusmislootust süvendav. 

Laulu asemel võib kasutada ka instrumentaalmuusikat.  

470. Korjanduse otstarve nimetatakse soovitavalt pärast kirikupalvet. Kui 

kirikuteated soovitakse edasi anda enne kirikupalvet, tehakse seda lühi-

dalt. Kirikuteated on siiski otstarbekas ütelda jumalateenistuse lõpus. 
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471. Kui jumalateenistus on ilma armulauata, lõpeb teenistus pärast kiri-

kupalvet Meie Isa palve ja õnnistamisega. 

Armulaud 

Ettevalmistus 

472. Armulaualiturgia alguses kaetakse altar armulauaks valmis. Oluline 

on silmas pidada, et tarvitusele võetaks armulaualiste arvule vastav kogus 

leiba ja veini. Nii altarit kattes kui ka armulauda jagades tuleb toimida ar-

mulaua pühadusele vastava aukartusega ja väärikusega ning järgida puh-

tuse ja hügieeni nõudeid. 

473. Altari katmisest armulauaks ► 173-176. Leiva ja karika altarile ase-

tamise käigus võib vaimulik tõsta pateeni ja karika kordamööda üles sil-

made kõrgusele ja lugeda häälega või poolkuuldavalt ettevalmistuspalve: 

„Kiidetud oled Sina, Issand…” 

474. Altari katmist saadab koguduse andide- ehk korjanduslaul, millega 

kogudus väljendab oma tänu Jumala andide eest ja ülistab Jumalat Looja-

na. Samal ajal võib toimuda korjandus, mis on osa koguduse tänuohvrist. 

Kogutud annid tuuakse altari juurde.  

475. Andidelaul valitakse piisava pikkusega, et vaimulikud jõuaksid kat-

ta altari ja abilised lõpetada korjanduse. Korjanduse kohta täpsemalt ► 

345-355. 

Armulauapalve 

476. Armulauapalve ehk suur tänupalve ehk euharistlik palve moodustab 

pikema palveosa, mille sisuks on Jumala lunastustöö meeldetuletamine, 

tänu, ülistus ja palve Püha Vaimu läkitamise eest. Palve keskmes on ar-

mulaua seadmise sõnad. 

477. Armulauapalve algab liturgi ja koguduse kolmeosalise dialoogiga. 

Armulauapalve peab alati juhtliturg (tselebrant). Palve jätkub kirikuaasta 

järgi vahelduva kiitusega (praefatio), milles kogudus meenutab Jumala lu-

nastustööd Kristuses, ja lõpeb üleskutsega ühineda kõigi pühade ja taevas-

te vägede aegaületava ülistusega. Jesaja raamatust pärineva inglite lauluga 

(Js 6:3; Sanctus) tunnistab kogudus Jumala majesteetlikkust. Hümniga 

liituv traditsiooniline palve „Kiidetud olgu...” (Benedictus) on koguduse 

tervitus armulauas ligi olevale Kristusele. Argipäevamissal võib Sanctus 

ära jääda. 

478. Armulaua seadmise palves jätkub Kolmainu Jumala ülistus ning 
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meenutatakse Jumala lunastustööd alates loomisest kuni Kristuse kanna-

tuse, surma, ülestõusmise, taevamineku ja taastulemiseni. Epiklees on nii 

enne seadmissõnu (andide epiklees) kui ka armulauapalve teises osas. 

479. Seadmispalve variante on kokku kümme – kaheksa palvet missakor-

ras, üks argipäevamissas ja üks peremissas. Liturg otsustab seadmispalve 

sisu alusel, missugust palvevarianti kasutada. Liturg võib seadmissõnad 

laulda. 

480. Pärast seadmissõnu laulab või ütleb kogudus aklamatsiooni „Issand, 

me kuulutame Sinu surma...”, mis rõhutab armulaua euharistlikku iseloo-

mu. Selle aklamatsiooni aluseks on 1Kr 11:26. Armulauapalve lõpeb dok-

soloogiaga ja koguduse aameniga. 

481. Leib ja vein pühitsetakse armulauapalvega, mis sisaldab Issanda sõ-

nu armulaua seadmisest. Armulauapalve algab prefatsiooni dialoogiga ja 

lõpeb doksoloogia järel koguduse aameniga. Armulauapalve peab alati 

juhtliturg (tselebrant). Kui missal teenib ka diakon, on armulauapalve ajal 

tema koht tselebrandi kõrval (karika pool). Armulaual kaasa teenivad abi-

lised võivad tulla ka kohe altari juurde või astuda altari juurde alles jaga-

mise alguses.  

482. Kirikulised seisavad armulauapalve ajal oma kohtadel, armulauali-

sed astuvad altari juurde soovitavalt alles armulaua jagamise alguses. Sel-

lega pääseb esile armulaua tervet kogudust ühendav iseloom, kõigi ini-

meste vajadus meeleparanduse järele ja Kristuse armu pakkumine ühtviisi 

kõigile kristlastele. See annab ka parema võimaluse armulauast osasaami-

seks vanadele ja nõrkadele, kes ei jaksaks kaua altari ees seista. Kui kogu-

duses peetakse hingehoidlikel kaalutlustel oluliseks armulaualiste kogune-

mist altari juurde juba armulaualiturgia alguses, siis võib nõnda ka toimi-

da. Armulaualiturgia ajaks altari juurde kogunemine on soovitatav juhul, 

kui missal osaleb väike hulk inimesi ja kõik tulevad ka armulauale. 

483. Issanda söömaajal pühitsetakse alati nii leib kui vein. Kui jagatakse 

juba varem pühitsetud leiba, tuleb pühitseda vähemalt üks oblaat. Juhul 

kui jagamise ajal lõpeb leib või vein, pühitsetakse juurde toodud annid kä-

siraamatus ette nähtud korras. Varem pühitsetud andide jagamise talitusel 

armulaua pühitsemist ei toimu. 

484. Tselebrant alustab armulauapalvet, kui korjandus ja andidelaul on 

lõppenud ning altar on kaetud. Palve ajal tegutseb tselebrant järgnevalt 

kirjeldatud moel:  

 „Issand olgu teiega” – liturg avab käed tervituseks. 
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 „Ja sinu vaimuga” – liturg paneb käed kokku ja kummardab kergelt 

peaga; liturg võib jääda seisma ka käed avatuna. 

 „Ülendage oma südamed” – liturg avab käed ülistusasendisse. 

 „Meie ülendame südamed… See on õige ja kohus” – liturg hoiab 

käsi ristis või leegiasendis. 

                
 

       

 

 

 

 

 

 
   Issand olgu teiega.      Ja sinu vaimuga.     Ülendage oma südamed.     Meie ülendame 

 

 Prefatsioonipalve – liturg avab käed ülistus-

asendisse ja laulab/loeb palve. 

 Sancus – liturg kummardab, hoiab käsi ristis 

või leegiasendis.  

 Postsanctus – liturg avab käed ülistusasendis-

se. 

 

 
 
 

        Prefatsioon 

 Esimene epiklees (andideepiklees) – liturg tõs-

tab käed pateeni ja karika kohale, peopesad al-

lapoole, ja teeb käsiraamatus märgitud ajal ho-

risontaalselt ristimärgi üle armulauaandide. 
 

 
 
 
 
 
 

Epiklees 
 

 Seadmissõnad – liturg võtab sõnade „võttis leiva” ajal kahe käega 

pateeni (või ühe oblaadi) ja hoiab seda Issanda sõnade ütlemise ajal 

altari kohal. Leivale öeldud sõnade lõppedes tõstab tselebrant 

Kristuse ihu elevatsiooniks kõrgele enda ette. Seejärel asetab ta pa-
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teeni või hostia korporaalile tagasi ning võib austuseks kummardada 

või põlvitada. 

 Jätkates võtab tselebrant sõnade „võttis Ta karika” ajal karika kahte 

kätte ja hoiab seda Issanda sõnade ütlemise ajal altari kohal. Ka-

rikale öeldud sõnade lõppedes tõstab tselebrant Kristuse vere ele-

vatsiooniks kõrgele enda ette. Seejärel asetab ta karika korporaalile 

tagasi ning võib austuseks kummarduda või põlvitada. 
 

                                     
                   …võttis leiva…    või      …võttis leiva…              …võttis Ta karika… 
 

                                               
                                                            Elevatsioon 
 

 Aklamatsioon „Issand, me kuulutame…” – liturg hoiab käsi ristis 

või leegiasendis ja ütleb/laulab koos kogudusega. 

 Anamnees – liturg avab käed palveasendisse ja jätkab palvet. 

                        
                     Anamnees                  Teine epiklees                   Doksoloogia 
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 Teine epiklees – liturg paneb käed ülistusasendis. 

 Doksoloogia – tselebrant võtab pateeni (hostia) ühte kätte ja karika 

teise kätte ning hoiab neid üleval palve lõpuülistuse ajal. Seejärel 

paneb ta annid altarile tagasi. Kogudus lõpetab palve ühise aameni-

ga.  

 

485. Juhised kontselebratsiooni kohta ►232-236 Piiskoplikud ja muud 

ühisjumalateenistused. 

 

Meie Isa 

486. Issanda palvega algab armulaua jagamise osa.  

487. Kogudus palvetab lugedes või lauldes Meie Isa palve. 

Rahutervitus 

488. Rahutervituse piibellikuks aluseks on ülestõusnud Jeesuse tervitus 

oma jüngritele (Jh 20:19). Ülestõusnu kingib omadele rahu, millest inglid 

jõuluööl laulsid. Nõnda soovivad ka liturg ja kogudus jumalateenistusel 

vastastikku rahu. Sellele järgnev koguduseliikmete omavaheline rahusoov 

kinnitab armulaua osaduslikku külge. 

Jumala Tall 

489. Armulaualeiva murdmine väljendab Pauluse mõtet, et leiva murd-

mine palakesteks ja jagamine kogudusele annab meile ühise osaduse Kris-

tusega (1Kr 10:16–17). Agnus Dei on palve ja austusavaldus armulauas li-

gi olevale Kristusele. See saadab armulaualeiva tükkideks murdmist ja 

liturgi ettevalmistusi armulaua jagamiseks. Hümni piibellik alus on Ristija 

Johannese sõnades Jeesuse kohta (Jh 1:29). 

Armulauaosadus 

490. Liturg kutsub armulaualised altari juurde. Kristuse ihu ja vere sak-

ramenti vastu võttes saab kogudus osa Kristuse ohvrist, kinnitab oma-

vahelist osadust ja osadust võidutseva taevase Kirikuga (ld communio). 

491. Kristuse ihu ja vere ande jagatakse kas eraldi või leiba karikasse 

kastes (ld intinctio). Armulaualeiva jagamise käigus õnnistatakse ka neid, 

kes ei saa armulauda vastu võtta. Kui pühitsetud armulauaannid jagamise 

käigus lõpevad ja altarile tuuakse pühitsemata leib ja/või vein, loeb liturg 
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enne jagama asumist vastava palve (vt JK, Lisa). Jagamist võib saata laul 

või instrumentaalmuusika. Juhtliturg jagab reeglina Kristuse ihu. 

492. Kui armulaua jagamine on lõppenud, pannakse armulauariistad kok-

ku. Jagamisest üle jäänud pühitsetud annid tarvitab liturg koos abilistega 

või säilitab väärikal viisil edasise kasutuse jaoks. Pärast jagamist ja lõpu-

sõnu, enne palvet võib olla vaikus. 

493. Täpsemad juhised armulaua jagamise kohta ► 177-187.  

494. Armulaua jagamise ajal võib kasutada mitmesugust muusikat, nii 

koraali, vokaal- kui ka instrumentaalmuusikat (nt Taizé laulud, mida saab 

ka peast laulda). Lauluraamatus on rikkalikult armulauateemalisi laule, 

kuid siin on asjakohased ka kristlikku ühtsust ja tänulikkust väljendavad 

laulud. 

Palve pärast armulauda 

495. Armulaud lõpeb koguduse tänuga sakramendi eest. 

Läkitamine 

Õnnistamine 

496. Õnnistamissõnadega seatakse kogudus Kolmainu Jumala nime alla 

ja varustatakse armastustegudeks. Liturg laulab või ütleb õnnistamissõnad 

ja kogudus vastab sellele aameniga. 

497. Lõpulaul (soovitavalt 1–2 salmi) lauldakse vahetult pärast õnnista-

mist või lõpupalve ja õnnistamise vahel. Teisel juhul täidab lõpulaul ka 

lõpupalve ja tänu mõtet.  

Kirikuteated 

498. Kirikuteated öeldakse pärast lõpulaulu, enne läkitamist. Kui lõpu-

laul lauldakse enne õnnistamist, öeldakse teated pigem kohe pärast armu-

lauaosa lõpetavat palvet, enne lõpulaulu. Teated võib ütelda ka enne ju-

malateenistuse algust. Korjanduse otstarve on soovitav teatada vahetult 

enne korjanduslaulu.  

499. Kirikuteated loetakse puldist; selle puudumisel pärast jutlust kants-

list. Teateid ei peaks ütlema juhtliturg, vaid need võib anda abilisele, 

diakonile või ilmikule. 

500. Teated koguduse elu ja tegevuse kohta kuuluvad jumalateenistusse. 

Siiski tuleks hoiduda nende paisumisest "teiseks jutluseks" ning piirduda 
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kõige olulisemaga. Teated eri tegevusvaldkondade reeglipärastest kogune-

mistest võib anda kuulutustahvlil või jagada inimestele eraldi teadetelehel. 

Kogudus peab maksimaalselt kasutama võimalust oma informatsiooni 

andmiseks "Eesti Kiriku" ja kohalike ajalehtede, interneti ja muu meedia 

kaudu. 

Läkitamine 

501. Läkitamissõnades väljendub missa kahesuunaline iseloom: Jumal 

kutsub koguduse kokku ja äratab temas usku, toites teda oma sõna ja sak-

ramendiga, vabastades patukoormast, varustades oma andidega ja õnnis-

tades, ning läkitab siis tagasi argipäeva, et usk võiks realiseeruda ligimese 

teenimises ja armastuses. 

502. Läkitamisele võib eelneda või järgneda koguduse lõpulaul. Lõpu-

muusika ajal võib toimuda protsessioon. Soovi korral võib läkitamine toi-

muda ka pärast teateid, vahetult enne kirikust väljumise algust. 

  

Missa Agenda järgi 
503. Agenda peajumalateenistuse kord kirjeldab missat põhimõtteliselt 

sama ülesehitusega nagu Kirikukäsiraamatu missakord. Armulauapüha 

jumalateenistuses on neli põhiosa: Pihitalitus (ehk Sissejuhatus) – Sõna- 

ja palvetalitus (ehk Sõna) – Armulauatalitus (ehk Armulaud) – Tänamise 

ja õnnistamise talitus (ehk Läkitamine).  

504. Käesolev juhend annab täpsemaid juhiseid Agenda missakorra kasu-

tamiseks. On lisatud ka täiendavaid võimalusi, mida Agenda ei sisalda, 

kuid mille kasutamiseks on Piiskoplik nõukogu selle juhendi näol andnud 

loa ja soovituse.  

505. Agenda missakorra kasutamisel lähtutakse samadest liturgilistest 

üldpõhimõtetest, mida nimetatakse Kirikukäsiraamatu missakorra juhis-

tes. Neid siinkohal uuesti ei korrata, vaid viidatakse olulistele punktidele 

eespool. 

Pihitalitus 

Alguslaul 

506. ► 436-438. 
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Algussalmid 

507. Liturg avab jumalateenistuse algussalmide ja kiitusega Gloria Patri. 

Algussalmid on sisult alguspalve ja pühapäeva teemast lähtuv üleskutse 

kogudusele. Algussalme lõpetav kiitus väljendab jumalateenistuse trini-

taarset iseloomu.  

508. Algussalmid juhinduvad vanast pühapäevade ja pühade lugemise 

kavast (nn vanakiriklik perikoobiridaja – üheaastane evangeeliumi ja 

epistli lugemistsükkel, vt Kiriku Laulu- ja Palveraamatu teises osas „Pü-

hakirja tekste igapäevaseks lugemiseks“), mis on ka praegu kehtiva Piis-

kopliku nõukogu kinnitatud kolmeaastase lugemiskava aluseks. Selles 

mõttes haakuvad algussalmid hästi kirikuaasta kehtiva temaatilise ülesehi-

tusega (v.a üksikud erandid). 

509. Algussalmid on 1902. aasta Agenda taotletud uuendus. Salmide esi-

mese poole palvesõnu peaks laulma koor ja vaid koori puudumisel loeks 

neid liturg, kuid see idee pole kunagi realiseerunud. Agenda poolt maini-

tud erandolukord on muutunud tavapäraseka ja on harjutud, et liturg loeb 

palvesõnad alati ise.  

510. Algussalmide puhul on Agendas ka soovitus, et koor laulab pärast 

alguslaulu päeva psalmi. Sel juhul lõpetab liturg psalmi trinitaarse kiituse-

ga ja kogudus jätkab: „Nõnda kui alguses oli…“ Kui koori ei ole, on soo-

vitav, et liturg loeb algussalmide asemel päeva psalmi või valitud salmid 

sellest ja lõpetab need kiitusega Gloria Patri. 

511. Agenda missakorras puudub liturgiline tervitus, selle ülesannet täi-

dab liturgi pöördumine koguduse poole ja meeldetuletus, et kogudus on 

kokku tulnud Jumalat vaimus ja tões kummardama jne. See pöördumine 

juhib kohe edasi patutunnistusele. Siinkohal võib liturg siduda oma pöör-

dumise ka lühikese sissejuhatusega, et tutvustada pühapäeva temaatikat ja 

iseloomu.  

Ühispiht 

512. ► 441. Agenda missakorras loetakse alati pihitalituse patutunnistust 

(KLPR redakstioonis; vt ka JK missakorra patutunnistuse 1. varianti). Pal-

vele eelneb lühike kõne või manitsus. Eelistada tuleks liturgi enda sõnas-

tatud üleskutset patutunnistusele.  

513. Kus on tavaks pidada ühispiht hingehoidliku osana nii, et inimesed 

tulevad altari juurde, siis tuleb alati armukuulutus ütelda igaühele isikli-

kult käte pealepanemisega. Kui isiklikku armukuulutust ei anta, siis toi-

mugu ühispihi osa pigem nii, et kirikulised palvetavad ja kuulavad armu-
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kuulutust kirikupingis oma kohal olles.   

514. Agenda missakorras Kyrie eraldi missaosana puudub. Kogudus lau-

lab pärast patutunnistust aklamatsiooni „Issand, halasta…“ kui omapool-

set kinnitust ja palvele. Sellegipoolest tuleb taotleda, et kogudus loeks ka 

patutunnistust koos liturgiga häälega kaasa. 

Au olgu Jumalale 

515. ► 446. Soovitav on, et kogudus igal pühapäeval jätkab liturgi akla-

matsiooni, lauldes: „Ja maa peal rahu…“  

516. Tuleks taotleda, et neil teenistustel, kui kasutatakse laudamust, lau-

laks laudamust koor või kogu kogudus. Sel juhul kolmainsuslaulu „Au, 

kiitus olgu igavest“ laudamuse lõppu ei laulda. 

517. Paastuajal jääb Gloria ära ja selle asemel lauldakse Kyrie-litaania 

laadset palvet „Tall, kes on tapetud…“ (vt ka JK lisa, lk 565). Ka adven-

diajal ja argipäevadel võib Gloria ära jääda. 

Sõna- ja palvetalitus 

Päeva palve 

518. ► 448. Agenda missakorras eelneb päeva palvele alati liturgiline 

tervitus. Suurpühadel ja pühadel võivad liturg ja kogudus enne tervitust 

laulda vastastikku päevakohast salmikest (versiculus).  

519. Kollekta siinkohal on just nimelt päeva palve, mis võtab lühidalt 

kokku pühapäeva või kirikupüha teema. Seepärast ei ole õige, et igal tee-

nistusel kasutatakse ühte ja sama kollektat. Liturg valib igaks teenistuseks 

Agenda lisadest sobiva kollekta päeva palveks. Võib kasutada ka Kiriku-

käsiraamatu propriumit. 

Piiblilugemised 

520. ► 450 ja 456. Agenda missakorras arvestattakse perikoobisüsteemi-

ga, kus pühapäevaks ja pühaks oli vaid kaks lugemist – evangeelium ja 

epistel – ning neist üks loeti altari juurest ja teine kantslist enne jutlust. 

Praegu kasutusel olev lugemiskava võimaldab missal lugeda kolm teksti. 

Sel juhul loetakse siinkohal kaks teksti ja kolmas – jutlusetekst – kants-

list. Võimalik on lugeda ka siinkohal kolm teksti: Vana Testamendi luge-

mine, seejärel on koguduselaul või muusikapala, epistel ja evangeelium. 

Sel juhul enne jutlust enam piibliteksti uuesti ei loeta või korratakse vaid 

valitud salmid. 
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Usutunnistus 

521. ► 462-464. Tuleb taotleda, et kogudus loeb usutunnistust kuulda-

valt häälega kaasa. Sel juhul on soovitav usutunnistust ka lõpetada ühes-

koos öeldava aameniga. 

522. Agenda missakorra järgi võib siinkohal pidada ka lasteristimist. Ris-

timistalituse sisu ja terviku seisukohalt on soovitav, et usutunnistuse luge-

mine nihutatakse missakorras edasi talituse sisse, kus on selle loomulik 

koht. 

523. Sõnaosa loogilise terviku seisukohalt võib usutunnistust lugeda pä-

rast jutlust, nagu see on ka Kirikukäsiraamatu missakorras. 

Päeva laul, kantslisalm ja palvelaul 

524. ► 452-454. Agenda missakorras on päeva lauluks nn pealaul enne 

jutlust. Kus Kiriku Laulu- ja Palveraamatus toodud jumalateenistuskorra 

järgi on tavaks laulda epistli ja evangeeliumi vahel graduaallaulu, siis täi-

dab see päeva laulu funktsiooni ja usutunnistusele järgnev laul on jutluse-

lauluks. 

Jutlus 

525. ► 458-461.  

Tänu- ja eestpalved, kirikuteated, rahusoov 

526. ► 468-469 ja 500. Ristitud, konfirmeeritud jms ning eestpalvesoo-

vid nimetatakse kogudusele lühidalt, pühakirjasalmide ütlemine sinna 

juurde ei ole kohustuslik. Mälestamise puhul võib laulda mälestuslaulu 

või kasutada instrumentaalmuusikat. Eestpalved ja tänu liidetakse alati ki-

rikupalvesse.  

527. Soovitav on alustada seda teadeteosa kirikuteadetega ning seejärel 

nimetada tänu- ja eestpalved, sh mälestamised. See ühendab palveosa sel-

gemalt üheks tervikuks. Samas lihtsustub ka koguduse tõusmise-istumise 

kord: kirikuteated, tänu- ja eestpalved kuulatakse istudes ning tõustakse 

mälestamise ajaks, jäädes püsti kuni rahusoovini. 

528. Kantsli rahusoovina kasutatakse tavaliselt pühakirjasalmi: „Rahu 

Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervi-

kuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!“ (1Ts 

5:23.) Rahusooviks võib kasutada ka muud sobivat pühakirjasalmi või jät-

ta soovisõna siinkohal hoopis ära. 
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Kirikupalve 

529. ► 466-467, 471. 

Armulauatalitus 

Ettevalmistus ja laul 

530. ► 472-475. Kui armulaualised kogunevad armulaualiturgia algu-

seks altari juurde, ei saa siinkohal korjandust teha. Sel juhul võib korjan-

dus toimuda enne kirikupalvet palvelaulu ajal. Kui altari armulauaks kat-

mise ajal lauldakse paraja pikkusega andidelaul ja kirikulised jäävad ar-

mulauapalveks oma kohtadele, sobib korjandust teha siinkohal, kus on 

andide toomise loogiline koht.  

Prefatsioon, Sanctus ning leiva ja veini pühitsemine 

531. ► 476-484. Agenda missakorra armulauapalve klassikalisest armu-

lauapalve ülesehitusest lühem, sellest puuduvad Benedictus, postsanctus, 

aklamatsioon, anamnees ja doksoloogia. Kaks epikleesi on ühendatud 

üheks palveks enne seadmissõnu. 

532. Soovitav on kasutada prefatsioonipalveks Kirikukäsiraamatu palve-

te variante. Samuti on võimalik kasutada Kirikukäsiraamatust armalaua 

seadmise palvet (nt palve H).  

Meie Isa  

533. ► 486-487. Tuleb taotleda, et kogudus loeb Meie Isa palvet kuul-

davalt häälega kaasa. Sel juhul on soovitav lugeda palve üheskoos lõpuni 

ja mitte laulda doksoloogiat ja aamenit. 

Rahutervitus 

534. ► 488. Soovitav on kutsuda kogudust ka üksteisele rahu soovima.  

Jumala Tall 

535. ► 489. 

Armulauaosadus 

536. ► 490-494. Soovitav on alustada armulaua jagamist pärast Agnus 

Dei laulmist.  
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Tänamise ja õnnistamise talitus 

Palve pärast armulauda 

537. ► 495. 

Õnnistamine 

538. Vt p 496. Missa lõpeb lõpulaulu ja lõpumuusikaga.  

 

Kirikukäsiraamatu kasutuselevõtmine 
koguduses 

539 Kirikukäsiraamatu missakorra kasutusele võtmisel või uue missa-

muusika õppimisel tuleb kogudusele aegsasti uuendusi tutvustada, selgita-

da ja õpetada. Otstarbekas on edasi minna etapi kaupa liikudes ja uut 

omandades. 

540. Esimeses järjekorras hakatakse kasutama Kirikukäsiraamatu prop-

riumiosa (päeva palve, palve pärast armulauda) ja prefatsioonipalveid. 

Kirikukäsiraamat ja intraneti liturgialisa pakuvad täiendavaid kirikupalve 

variante. Võimalik on kasutada ka propriumi psalmi (või valitud salme 

psalmist) algussalmide asemel. See ei nõua missa harjunud põhistruktuuri 

muutmist ja uuendust saab rakendada kohe, kui vaimulik, organist ja tei-

sed teenistuse ettevalmistajad selleks ise valmis on.  

541. Teise sammuna hakatakse pühapäevasel missal alati kasutama kõiki 

kolme piibliteksti. Kui usutunnistus loetakse pärast jutlust, tugevneb oma-

korda ka side piiblilugemiste ja jutluse vahel. Armulaualiturgias on või-

malik hakata kasutama lisaks prefatsioonipalvele ka armulaua seadmispal-

veid. Kui kogudus jääb armulaualiturgia esimeses osas kuni jagamise al-

guseni pinkidesse, saab kasutusele võtta armulaua ettevalmistus- ja kor-

janduslaulu ning üksteisele rahu soovimise.  

542. Missamuusika uute osade õppimine on nähtavasti pikem protsess, 

mis nõuab harjutamist ja harjumist. Missamuusika esimene variant kasu-

tab põhiliselt Agendast tuttavat muusikat ja seepärast on kõige lihtsam 

kogudusel õppida juurde esimese missamuusika meloodiaid. Esimeses 

järjekorras on hea õppida Sanctuse järel laulma ka Benedictust ja Gloria 

puhul harjuda alati vastama inglite laulu teise poolega: „Ja maa peal ra-
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hu…“ Suurtel pühadel ei loe enam liturg üksi laudamust, vaid kogudus 

õpib ülistust kaasa laulma.  

543. Kui koguduses soovitakse õppida juurde teist või kolmandat missa-

muusika varianti, on seda mõttekas samuti teha etapi kaupa. Võimalik on 

õppida esimeses etapis missa ordinaariumi hümnide uued viisid. Sedagi 

saab teha mitmes etapis, esmalt ühed hümnid ja siis tullakse järgmiste me-

loodiate juurde. Kogudusele tuleb anda aega õppimiseks ja harjumiseks, 

enne kui järgmisi uusi meloodiaid ette võetakse. Soovitav on plaanida 

etapiks vähemalt 1 aasta. 

Sõnajumalateenistus 
544. Sõnajumalateenistus on süntees missast ja palvustest. Põhirõhk on 

Jumala sõna lugemisel ja kuulutamisel ning koguduse ühisel palvel. Sõna-

jumalateenistuse korra võib võtta aluseks teiste nädalasiseste jumalatee-

nistuste (nt hommiku- ja õhtuteenistuse) jaoks. Samuti on võimalik seda 

kasutada kindla olukorra, inimrühma või temaatikaga jumalateenistuste 

puhul (nt laagri-, noorte-, vabaõhu-, väli-, kooli- ja haiglateenistus). 

Argipäevamissa 
545. Argipäevamissa on armulauaga jumalateenistuse lühendatud kord, 

mis on mõeldud kasutamiseks nädalasisestel jumalateenistustel (nt hom-

miku- ja õhtumissal) või erilisteks juhtudeks, välja arvatud kirikupühadel. 

Jumalateenistuskorra lihtsus võimaldab seda kasutada temaatilise või 

teatud rühma teenistuse puhul (nt noorte-, vabaõhu- või külateenistus).  

546. Argipäevamissal võib asendada koguduse ühislaulud instrumentaal-

muusikaga ja kogu liturgiat pidada lugedes. 

547. Argipäeval võib kasutada ka missakorda (ära võivad jääda Gloria, 

esimene piiblilugemine ja vastus, usutunnistus). 

Peremissa 
548. Peremissa on armulauaga jumalateenistus, mille ülesehituses ja läbi-

viimises pööratakse tähelepanu eelkõige lastega peredele. Peremissat võib 
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pidada pühapäevase või kirikupüha põhijumalateenistusena (v.a suurpü-

hade jumalateenistused), samuti nädala sees või muudes olukordades (nt 

laagris, reisil või laste- ja pereüritustel). Jumalateenistuse sees on võima-

lik toimetada ristimist või muud kiriklikku talitust. 

Lastejumalateenistus 
549. Lastejumalateenistus on ilma armulauata lihtne ja lastepärane sõna-

jumalateenistus. Lasteteenistusel kasutatakse peremissa muusikat. 

Palvused  
550. Jumala rahvas on palvetav rahvas. Apostlite tegude raamat kirjeldab 

meile üheskoos ja üksmeeles palvetavat kristlaskonda (Ap 1:14; 2:42; 

4:24; 12:5,12). Algkogudus säilitas palju sellest, mis juutlikus palvetradit-

sioonis oli juba välja kujunenud. Apostlid osalesid templi palvustel (Ap 

3:1), Jeesus kasutas sünagoogi palvustest tuttavat psalmidega palvetamist 

(Mk 15:34 vrd Ps 22:2) ja kogudustes tunti psalmide laulmist (Ef 5:19). 

551. Aja jooksul kujunes sünagoogipalvustest välja kristlik tunnipalve 

traditsioon. 7 korda päevas – päikesetõusul, hommikul, keskhommikul, 

keskpäeval, pärastlõunal, õhtul ja päeva lõpus – palvetades pühitseti aeg 

ja teostati apostli nõuannet palvetada lakkamatult (1Ts 5:17).   Päevatun-

didele lisandus sageli ka öine valvamine ehk vigiilia, mil Jeesuse üleskut-

seid valvel olemiseks järgides keskenduti Peigmehe tuleku ootusele (Mt 

25:1–13). Tavaks kujunes palvetada ühe nädalaga läbi kõik 150 psalmi. 

552. Jumalateenistuste käsiraamat sisaldab kordasid hommiku, keskpäe-

va, õhtu- ja päevalõpupalvusteks. Eraldi kord on valgusepalvuseks, mida 

võib liita nii õhtu- kui päevalõpupalvega. 

553. Tunnipalve on alati toetunud tihedalt pühakirjale. Enamus tekste, 

mida kasutatakse, pärineb Jumala sõnast. Kõige olemuslikum osa taolisel 

palvusel on psalmipalvel. Psalme palvetades palvetab usklik Jumala enda 

sõnadega. Lääne kristluse kloostritraditsiooni isa, püha Benedictus nime-

tab seetõttu tunnipalvet „Jumala tööks“ (Opus Dei) ja osutab nõnda taoli-

se palve ainulaadsele kohale kristlikus vagaduselus. 

554. Liturgiline palvus ei oponeeri mingil moel individuaalsele või kol-

lektiivsele vabapalvele, vaid hoopis loob selleks Jumala sõnast ümbritse-
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tud turvalise kekskkonna. Tunnipalve kui kiriku poolt heakskiidetud pal-

veviisi läbi ühineb üksik palvetaja kogu kiriku palvetega ja kogu kirik 

ühineb uskliku palvetega. Palve ei ole sääraselt enam ühe indiviidi eraasi, 

vaid saab kogu Jumala rahva palve osaks. Seetõttu on tunnipalve hästi ka-

sutatav ja läbiproovitud viis isikliku palveelu täitmiseks või rikastami-

seks. 

555. Traditsioonilisel palvusel on neli põhiosa: algus – sõna (psalmid, 

piiblilugemine, vastus; hommikul, õhtul ja päeva lõpul ka evangeeliumi- 

ehk kiituslaul) – palve – lõpetus. 

556. Palvuseid võib pidada kirikus, kabelis, kodus või mujal. Palvuse pi-

damine ei ole otseselt seotud altariga, eespalvetaja võib palvust juhtida 

puldist või kooriruumi ees. Võimalik on seista poolringis ümber eespalve-

taja. Tunnipalveid võib palvetada koos  kogudusega ühise teenistusena, 

suurema või väiksema rühmaga, võib palvetada ka üksi. Palvust võib juh-

tida nii vaimulik kui ilmik. 

557. Psalmid ja piiblilugemised võetakse igapäevaste piiblilugemiste ka-

vast või valitakse jumalateenistuste propriumist. Psalmide jaoks on käsi-

raamatus eraldi soovitused. Et tuleks esile psalmi keskne roll tunnipalves, 

oleks optimaalne kasutada ühel palvusel 3 psalmi, psalmiosa või muud 

psalmilaadset pühakirjateksti, mida nimetatakse canticumiks. 

558. Ristimärgiga on sobilik end õnnistada palvuse alguses, avasõnade 

juures, evangeeliumilaulu algul ja lõpuõnnistusel. 

559. Paastuajal jäävad palvuses Halleluujad ära. Kahel viimasel paastu-

aja nädalal ei laulda psalmide ja evangeeliumilaulu lõpus: “Au olgu Isa-

le...” Ülestõusmisajal on aga vastupidi: responsoriumi lausetele lisatakse 

Halleluuja juurde. 

560. Palvus avatakse sissejuhatussõnadega “Issand, ava mu huuled...”, 

mille juures võib teha pöidlaga ristimärgi oma huultele. Kui päeva vältel  

peetakse mitu palvust, ei korrata seda enam ja järgmised palvused algavad 

sõnadega “Jumal, tõtta mind päästma...” Päeva esimest palvust võib alata 

invitatoriumiga (Ps 95 või Ps 100). Vesper võib alata lucernariumiga. 

Suvisel aastaajal võib selle paigutada ka kompletooriumi algusse. 

561. Palvuse vältel seistakse sissejuhatuse ja invitatoriumi ajal ning kii-

tuslaulu, palvete, Meie Isa palve ja lõpuõnnistamise ajal. Istutakse laulu, 

psalmide, piiblilugemise ja vastuse ajal istutakse. 

562. Palvust võib pidada lauldes või lugedes, vastavalt võimalusele ja 

sobivusele. Psalme ja canticume palvetades võib psalmi jagada kahe isiku 
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või isikutegurpi vahel nii, et vaheldumisi lauldakse või loetakse kas salmi 

või psalmiosa kaupa. Iga psalm lõppeb doksoloogiaga „Au olgu Isale...“  

563. Kui psalmipalves kasutatakse kolme laulu, lauldakse need hommi-

kupalvusel järjekorras: psalm – Vana Testamendi canticum – psalm. Õh-

tupalvusel lauldakse: psalm – psalm – Uue Testamendi canticum. 

564. Klassikalisel tunnipalvusel lauldakse psalmid, canticumide ja evan-

geeliumilaulude alguses ja lõpus ka päevakohane antifon. Võimalik on 

selle asemel kasutada lauldava/loetava teksti ühte salmi, nt algussalmi. 

Antifoni kasutamise puhul ütleb eestpalvetaja antifoni esmalt üksinda et-

te, misjärel kordab kogudus seda koos eestpalvetajaga. Järgneb psalm 

ning „Au olgu Isale...“, misjärel korratakse antifoni ühesksoos.  

565. Pühakirjalugemiseks kasutatakse tavaliselt ühte lühemat lõiku kas 

lähtuvalt kirikuaastast või palve iseloomust. Mitme palvetajaga palvusel 

on eestpalvetajal sobilik kaasata lugejana kedagi teist. Pühakirja lugemist 

on alati sobilik lugeda rahva eest, kas siis kui eestpalvetaja on koguduse 

seas. 

566. Tunnipalvete vastused (responsorium) vahelduvad samuti kiriku-

aasta järgi. 

567. Palveosas loetakse eestpalved ja/või päeva palve, võib kasutada ka 

(eriti vesperis) litaaniat (nt KLPR 474). Palvena saab kasutada vabapalvet, 

propriumist püha või pühapäeva päeva palvet, lisas toodud päeva palve ja 

kirikupalve variante. 

Lühike palvus 
568. Lühikese palvuse kord on kasutatav ükskõik millisel ajal päeva väl-

tel. Ühispalvusel seisab eespalvetaja kas puldis või kooriruumi ees näoga 

koguduse suunas või on terve palve vältel koguduse seas ja kogudusega 

samas suunas. 

569. Lühikest palvust sobib pidada ükskõik millisel ajal päeva vältel. 

Taolise palvusega on sobilik alustada nii erinevaid kiriklikke koosolekuid 

kui pidada seda jumalateenistusele eelneva või järgneva palvusena. 

570. Lühikest palvust on mõeldav laiendada pikemaks pühakirjalugemis-

tega täidetud palvuseks ehk nn lugemiste tunniks (vt psalmide lugemiska-

va). Lugemiskavana on sobilik kasutada kirikukalendris antud pikemaid 

lugemisi. 
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Hommikupalvus 
571. Hommikupalvus on oma olemuselt tänupalve, nagu sellele viitab ka 

ladina keelne nimetus laudes (ld laudare – ’kiitma’). Usklik annab Juma-

lale tänu möödaläinud öö ja uue algava päeva eest, paludes Jumala õnnis-

tuse hoolde kõik eelseisvad võimalused ja väljakutsed. 

572. Hommikupalvuse sissejuhatuse osale võib liita või seda asendada 

invitatoriumiga ehk sissejuhatava psalmiga (Ps 95 või Ṕs 100), mis on 

üleskutseks tuua tänu ja kogu väärilist austust Temale, kes seda ainsana 

tõeliselt väärib. Järgneb hommikule või kirikuaasta perioodile sobilik laul. 

573. Psalmidena loetakse 1 või rohkem psalme, optimaalne psalmide arv 

oleks 3. Lähemalt psalmide kasutamise kohta ►563. 

574. Pühakirja lugemiseks kasutatakse ühte lühemat lõiku, mis võetakse 

kirikukalendrist, Vaimulikest Loosungitest või mujalt. Sobilik on pühakir-

ja lugemise järel anda aega vaikseks mõtiskluseks, vajadusel võib pidada 

lühikese kõne või meditatsiooni. Vaikusele või kõnele järgneb responso-

rium. 

575. Hommikupalve eriline kiituslaul on Uuest Testamendist preester Sa-

karja ülistus Lk 1:68 –79 ehk Benedictus. Sellega tuuakse ülistust Kristu-

sele, kui tõelisele õigusepäikesele, mis valgustab meie pimedust. Kiitus-

laulu lauldakse või loetakse taas palvetajatega vaheldumisi või tehakse se-

da üheskoos. Soovi korral võib Benedictuse asendada ka koraaliga (nt 

KLPR 143), mõne muu ülistuslauluga või laulda selle asemel hoopis Te 

Deum. Hämaral ajal on mõeldav süüdata selle ülistuse ajal küünlad ja 

elektrivalgus. 

576. Palvena võib kasutada jumalateenistustel kasutatavaid kirikupal-

veid, mis liigendatud vastulauludega, vaba palvet või rakendada muid so-

bilike viise. Kohane on lugeda palvete lõpus veel käsiraamatust päevapal-

ve (kas palvuste jaoks mõeldud valikust või propriumist). Kindlasti lõpeb 

palveosa Meie Isa palvega. 

577. Kui palvust viib läbi ilmik, öeldakse lõpuõnnistus vormeliga, mis 

algab sõnadega „Ülistagem Issandat...“. Kui palvust viib läbi või ka pal-

vusel viibib preestri ordinatsiooniga vaimulik, ütleb ta lõpuõnnistuse, mis 

algab  sõnadega „Issanda nimi olgu...“ 

Keskpäevapalvus 
578. Keskpäevapalvus annab võimaluse argitoimetuste keskel peatuda 

palveks ja meditatsiooniks, et  pühitseda juba tehtu ja saada väge järgne-

vaks.  
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579. Psalmipalveks loetakse 1–3 psalmi. Canticume keskpäevapalvusel 

ei kasutata. 

580. Keskpäevapalvuse korra järgi võib pidada ka keskhommiku- või pä-

rastlõunapalvust. Muude juhenditena ►574 ja 576. 

Õhtupalvus 
581. Õhtupalvus ehk vesper (ld ’õhtu’) peetakse tööpäeva lõpetava pal-

vusena, tavaliselt nt kell 18.00. See on tänupalve möödunud päeva eest, 

aga ka Kristusele suunatud lootuse palve, et pimeduse saabudes on meie-

ga siiski maailma valgus Kristus. 

582. Õhtupalvus on ka uue liturgilise päeva esimene palvus, järgides va-

na juutlikku tava, mille kohaselt algab päev päikese loojanguga. Nii on 

näiteks laupäeva õhtupalvus juba pühapäeva liturgiline teenistus järgides 

viimase propriumit ja iseloomu. 

583. Koguduse õhtupalvus sobib eelpalvusena saabuvale pühapäevale 

või pühale sellele eelneval õhtul. 

584. Psalmidena loetakse 1 või rohkem psalme, optimaalne psalmide arv 

oleks 3. Lähemalt psalmide kasutamise kohta ► 563. 

585. Õhtupalvusel kasutatakse sarnaselt hommikupalvusele kiituslaulu, 

milleks on Uue Testamendi canticumina Maarja kiituslaul Lk 1:46–55 

ehk Magnificat. Koos Maarjaga ülistab kogu kirik Jumalat, kes nii ime-

liselt oma rahvast kannab ja juhib täites ustavalt kõik oma antud tõotused. 

Kiituslaulu lauldakse või loetakse taas palvetajatega vaheldumisi või te-

hakse seda üheskoos. Soovi korral võib Magnificati asendada ka koraaliga 

(nt KLPR 82) või mõne muu sobiliku ülistuslauluga. Kui varem ei ole 

elektrivalgust süüdatud, siis tehakse seda siinkohal. 

586. Soovi korral võib õhtupalvust alustada valguse palvuse ehk lucerna-

riumiga. Sellisel juhul jääb õhtupalvuse sissejuhatus ja psalmide osa ära. 

Sobilik on alustada valguse palvust vähese valgusega ja süüdata elektri-

valgus alles Magnificati ajal. Muude juhenditena ► 574 ja 576. 

Päevalõpupalvus 
587. Päevalõpupalvus ehk kompletoorium (ld completorium – ’lõpetus’) 

peetakse kõige viimasena päeva lõpus, enne öist und. See on oma loomult 

enese Jumala kätte usaldamise palvus, milles me ka tundmatule ööle ja 

pimedusele vastu minnes võime kindlalt usaldada teda, kes tahab meid 

kõige kurja eest kaitsta. 

588. Päevalõpupalvus sisaldab erinevalt teistest palvustest patutunnistuse 
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osa. Sobilik on kasutada ka mõnda missa patutunnistuse teksti. 

589. Psalmidena kasutatakse kas kolme traditsioonilist kompletooriumi 

psalmi, milleks on Ps 4, 91 ja 134 või ühte psalmi vastavalt nädalapäe-

vadele ja käsiraamatus antud juhisele. 

590. Pühakirjalugemistena kasutatakse päevalõpupalvusel kas vastavalt 

käsiraamatus nädalapäevadele antud tekste või muid sobilikke lühikesi 

lõike pühakirjast. 

591. Kiituslauluna lauldakse Siimeoni õnnistussõnad Lk 2:29–32 koos 

antifoniga. 

592. Palveosas on sobilik vaba palve asemel eelistada palvevaikust, mil-

lele järgneb üks käsiraamatus toodud palvetest ja Meie Isa palve.  

Kirikukontserdid 
593. Kirikus korraldatav kontsert on põhimõtteliselt sõnajumalateenistus 

või palvus, milles on põhirõhk muusikateoste esitamisel. Vaimulik muusi-

ka on üks kristliku kuulutuse, palve ja oma usu väljenduse vorm. Muusi-

kateoste ja esitajate valikul järgitakse põhimõtet, et pühakoda ei või kasu-

tada sellisel otstarbel, mis on vastuolus kiriku usu ja õpetusega (vt lisa 1, 

Eesti Kirikule kuuluva või tema kasutuses oleva kiriku, kabeli või mõne 

teise pühitsetud ruumi kasutamise üldine kord, p 8). Kiriku kasutamise üle 

otsustab koguduse õpetaja, kirikukontserdi puhul on talle selles abiks ja 

nõuandjaks koguduse kirikumuusik. 

594. Kirikukontserdi puhul, kui tegemist ei ole juba iseenesest tervikliku 

muusikalise teenistusega, peab vaimulik või koguduse töötegija alguses 

või lõpus lühikese palvuse, mis võib sisaldada psalmi, piiblilugemist, lü-

hikest kõnet, palvet, õnnistamist (neid kõiki või midagi nendest).  
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6. 

KIRIKLIKUD TALITUSED 
 

 

Pühad talitused kiriku ja kristlase elus 
595. Kiriku pühad talitused ehk kiriklikud talitused (nimetatud ka ameti-

talitusteks) hõlmavad sakramente ja sakramentaale, nii Kristuse seatud 

õndsuseks vajalikke Jumala armu vahendamise talitusi kui ka kiriku ku-

jundatud õndsuseks kasulikke õnnistamisi ja pühitsemisi. Kuigi luterlikus 

traditsioonis on loetud sakramentideks vaid ristimist ja armulauda, on ka 

kõigi teiste talituste puhul küsimus Kristuse tõelises ligiolekus ja tegut-

semises oma rahva keskel. 

596. Igal talitusel on oma iseloom, mis erinevalt jumalateenistusest ei 

lähtu kirikuaasta rütmist, vaid konkreetsest elujuhtumist ehk kaasusest (ld 

casus – ‘juhtum, sündmus’). Kõik talitused vahendavad Jumala õnnistust, 

Kristuse lunastavat ligiolekut ja tööd meie keskel. Sakramendid toimivad 

Kristuse antud käsu ja tõotuse väes, vahendades Jumala õndsusttoovat 

armu. Muud talitused toimivad palve ja õnnistamise kaudu kui Jumala hea 

and, et sünnitada ja kasvatada inimestes usku, luua osadust, rõõmu ja 

rahu, lohutada ja julgustada, motiveerida ja juhatada. 

597. Kiriku pühade talituste sisul ja praktikal on neli alljärgnevat aspekti: 

 kiriklikud talitused on kristlikud üleminekuriitused; 

 kiriklikud talitused on kristliku traditsiooni kandjad; 

 kiriklikud talitused on kiriku kuulutus- ja hingehoiutöö lahutamatu 

osa; 

 kiriklikud talitused on osa jumalateenistuselust. 
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Kiriklikud talitused kristlike üleminekuriitustena 

598. Lapse sündimine perre, täiskasvanuks sirgumine, abiellumine ja 

surm on inimese elukaares olulisemad murranguhetked, mil kiriku tege-

vus lõikub inimese eluga. Kirik võtab pühade talituste, eelkõige kasuaal-

talituste näol osa oma liikmete elust, aitab jätta maha vana ja astuda uude 

olukorda. Neisse elu pöördehetkedesse tuuakse Jumala sõna ja ühine pal-

ve, millest inimene saab õnnistust, tuge, lohutust, õpetust ja juhatust. 

599. Igal talitusel on oma eriline iseloom, mis tuleneb kaasusest ja talitu-

se sisust. Seepärast on talitust ette valmistades oluline pöörata tähelepanu 

asjaosalistele inimestele ja olukorrale ning talituse tekstivalikus, palvetes, 

ülesehituses ja pikkuses nendega arvestada. Enne iga talitust tuleb ühen-

dust võtta inimestega, keda talitus otseselt puudutab. Asjaosalistega tutvu-

mine ja vestlus, talituse vaimuliku sisu selgitamine ja kokkuleppimine 

praktilistes asjades aitavad talitusel osalejaid ning selle läbiviijat talitu-

seks valmistuda.  

Kiriklikud talitused kristliku traditsiooni kandjatena 

600. Pühad talitused lähtuvad kiriku õpetusest ja on seega omamoodi 

usutunnistus. See väljendub nii sõnalises kuulutuses kui ka sümboolset 

tähendust kandvas tegevuses. 

601. Talitused ja nende pidamine on kristliku elu osa, selles väljendub 

rahva usklikkus ja side kirikuga. Teisisõnu, kiriklikud talitused on rah-

vakiriku alustala. Paljude inimeste suhe kirikuga seisneb just talituste pi-

damises ja neil osalemises. Isegi juhul, kui inimene ei suhtu talitusse kui 

usuveendumuse väljendusse, tunnistab ta talitusel osalemisega soovi kuu-

luda kristlikku traditsiooni. 

602. Vaimuliku kohus on pidada kiriklikke talitusi ning kasvatada kogu-

dust neid hindama ja neist osa saama. Jumalateenistuselu vähene tundmi-

ne muudab talitusel osaleja passiivseks kuulajaks ja rituaali vastuvõtjaks. 

Seepärast tuleb koguduse elus jumalateenistuste kõrval tähelepanu pööra-

ta ka talitustele ja õpetada kogudust neil aktiivselt osalema. 

Kiriklikud talitused lahutamatu osana kiriku kuulutus- ja 

hingehoiutööst 

603. Ristimis- ja konfirmatsioonitalituses teostub otseselt Jeesuse antud 

ristimis- ja misjonikäsk. Aga ka kõigil teistel talitustel kuulutatakse Juma-

la sõna, mille kaudu Jumal kõnetab inimest konkreetses olukorras. Iga ta-

litus on tõend Jumala armastusest ja samas kutse kiriku osadusse. 
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604. Talitustel viibib ka inimesi, kes mingil põhjusel on distantseerunud 

kirikust. Talitused aga annavad kirikule suure võimaluse kõnetada ja jul-

gustada inimesi tulema koguduse osadusse ja kutsuda eemale jäänud liik-

meid tagasi. 

Kiriklikud talitused osana jumalateenistuselust 

605. Talitus on pere, sõprusringi või terve koguduse jumalateenistus, 

milleks inimesi toob kokku konkreetne sündmus. Oma iseloomult on ta-

litus avalik teenistus isegi siis, kui ta on suunatud ühele inimesele. Kõigi 

talituste puhul (v.a erapiht) eeldatakse asjaosalise kõrval koguduse osa-

lemist. See ei tähenda, et talitused peaksid tingimata toimuma koguduse 

ühisel jumalateenistusel. Ka pere, sugulased või mõni tunnistaja on see-

juures koguduseks. 

606. Kogudus on oma usulist aktiivsust väljendanud talitusel eelkõige 

ühislaulu kaudu. Seda traditsiooni tuleb hoida ja elavdada. Käesoleva kä-

siraamatu talituskordades on selgelt välja toodud ka muud kogudust kaa-

savad osad (aamenid, tervituse vastused ja palveaklamatsioonid). Talitusel 

osalejatele saab anda muidki teenimisülesandeid, nt piiblitekstide ja pal-

vete lugemine. 

607. Talituse ülesehitus järgib missa ja sõnajumalateenistuse põhimõtet. 

Sellega rõhutatakse talituste jumalateenistuslikku iseloomu. Tuttavad li-

turgilised vormelid ja ülesehitus lihtsustavad koguduseliikmete talitusel 

osalemist. 

608. Talitust on võimalik pidada jumalateenistuse raames või missana. 

Ettevalmistus talituseks ja talitusvestlus 
609. Talituste ettevalmistamisel on vajalik vaimuliku (talituse pidaja) ja 

asjaosaliste (talituse soovijate) vahel talituse asjus kokku leppida. Loomu-

lik on, et see toimub nende vahetul kokkusaamisel, kus on aega vestlu-

seks. Inimesel on õigus eeldada, et vaimulikul on tema jaoks aega. Vaja-

dusel saadakse kokku ka mitu korda ja kohtutakse ka teiste talitusel vaja-

like kaasateenijate ja abistajatega.  

610. Talitusvestlus on abiks nii talituse asjaosalisele kui ka selle läbivii-

jale. See võib toimuda koguduse ruumides, kodus või ka mujal sobivas 

kohas. Talitusvestluse kesksed eesmärgid on: 

 omavaheline tutvumine ja usaldusliku õhkkonna tugevdamine, 

inimese elu- ja tundeseisundi hingehoidlik käsitlemine; 

 talituse vaimuliku sisu selgitamine; 
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 talituse praktiliste asjade kokkuleppimine; 

 talituse käigu tutvustamine ja arutamine ning vajadusel nende 

praktiline harjutamine; 

 asjaosaliste vaimulik toetamine. 

Omavaheline tutvumine ja usaldusliku õhkkonna tugevdamine,  

inimese eluolukorra hingehoidlik käsitlemine 

611. Kui vaimulik ja asjaosalised ei tunne üksteist, on talitusvestlus väga 

oluliseks omavahelise tutvumise võimaluseks ning usaldusliku ja turvalise 

õhkkonna loomiseks. Nii vaimulik kui ka talituse ettevalmistamise ja pi-

damisega seotud kaastöölised peavad olema valmis mõistma inimest ja 

adekvaatselt reageerima inimeste tunnetele, mis kaasnevad elu murrangu-

hetkedega – olgu murele ja hirmule või rõõmule ja tänulikkusele. Kiriku 

poole pöördunud inimesel on õigus oodata kiriku töötegijalt siirast, hea-

tahtlikku, austavat ja mõistvat suhtumist, valmisolekut ärakuulamiseks ja 

oskust probleemide käsitlemiseks.  

612. Talitusvestluses esile toodud seiku on hea sobival viisil kasutada ta-

lituse kõnes ja talituse muudes osades. Samas on vaja inimese väljaräägi-

tud eluseikade ja mõtete kõnes kasutamise puhul käituda peenetundeliselt. 

Vajadusel tuleb küsida, mida inimene lubab endast avaldada ja millest 

soovib vaikida. Hingehoidlikus vestluses esile tulnud asjade kohta kehtib 

vaikimisnõue, seda nii vaimulikule kui ka teistele kaastöölistele.  

Talituse vaimuliku sisu selgitamine 

613. Vaimuliku ülesanne on talitusvestlusel selgitada ka talituse vaimu-

likku sisu ja kuidas see väljendub talituse käigus. Talituste kaudu on hea 

kasvatada inimesi taipama kristliku usu ja õpetuse keskseid teemasid. See 

aitab tugevdada ka koguduseliikmete identiteeti kristlasena ja toetab krist-

like tarditsioonide püsimist ja uuenemist kodudes. 

Talituse praktiliste asjade kokkuleppimine 

614. Talitusvestlusel lepitakse kokku talitusega seotud praktilised asjad 

nagu aeg, koht, võimalikud kaasateenijad ja abilised. Soovitav on arutada 

üheskoos ja kokku leppida ka talitusel kasutatavad laulud ja piibliteksti 

valikud.  

615. Käsiraamat pakub talituste puhul mitmesuguseid tekstivalikuid ja 

tegutsemisvõimalusi, kuid kõigi nende vahel otsustamist ei pea andma ko-

guduseliikmete õlule. Inimesel on õigus ka ütelda, et talitus toimugu nii, 

nagu vaimulik otsustab ja õigeks peab.  
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616. Talitusvestlusel on vaimulik valmis ära kuulama koguduseliikme 

soove ja ootusi. Vaimuliku ülesanne on jälgida, kuidas inimeste ettepane-

kud haakuvad talituse jumalateenistusliku iseloomuga ja kiriku üldise kui 

ka kohaliku traditsiooniga. Võimalike eriarvamuste puhul tuleb ühises 

arutelus otsida lahendust, mis ei kahjusta talituse vaimulikku iseloomu ja 

sobib asjaosalise ootustega. Viimselt vastutab vaimulik talituse sisulise ja 

välise terviklikkuse eest.  

Talituse käigu tutvustamine ja arutamine ning vajadusel nende 

praktiline harjutamine 

617. Talitusvestluse käigus tutvutakse üldisemalt või üsksikasjalisemalt 

talituse käiguga, et asjaosalised teaksid, mis on nende osa ja ülesanded, 

kuidas talitusel käituda, mida ütelda, kuidas liikuda jne. Kui inimene teab, 

mida talitusel teha ja ütelda, saab ta vabamalt ja mõttega toimuvale kaasa 

elada ja talitusel pakutavast osa saada.  

618. Asjaosalistega on võimalik käia kirikus või mujal talituse toimumi-

se kohas kohapeal ja talitust seal tutvustada. Vajadusel harjutatakse koha-

peal talituse osi, liikumist ja muid praktilisi asju. Kui vaimulik peab tali-

tust mõnes teises kirikus või temale võõras paigas, tuleks tal enne talitust 

kindlasti paigaga tutvuda, kontrollida heli kuuldavust ja proovida muid 

praktilisi asju. 

Asjaosaliste vaimulik toetamine 

619. Talitusvestluse puhul tuleb leida talitusega liituvaid loomulikke ju-

tuteemasid. Üksnes formaalne talituse vormistamine ja tehniliste asjade 

kooskõlastamine ei anna inimesele piisavalt võimalust oma soovide, mu-

rede ja ootuste väljendamiseks. Enamasti on talituse asjus vaimuliku poo-

le pöördunud inimene avatud rääkima vaimulikel teemadel, elust, usust ja 

Jumalast. Nendest teemadest möödalibisemine toob sageli inimesele pet-

tumuse ja väljendab talle vaimuliku nõrka ameti identiteeti.  

620. Talitusvestlust on sobiv lõpetada palvega. Vaimulik saab koguda 

esilekerkinud küsimused, probleemid ja ootused oma sõnastatud palvesse. 

Ka Talituste käsiraamatu 6. peatükis (Haigete armulaud ja hingehoid) on 

toodud piiblitekste ja palveid erinevateks puhkudeks. Kui kirik või kabel 

on läheduses, võib minna sinna palvet pidama. 

Talituse koht 
621. Kiriklikud talitused peetakse üldiselt kirikus või kabelis. Teatud ta-

litused toimuvad kodus või mujal keskkonnas, kus inimene parasjagu vii-
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bib (nt haiglas, vanadekodus). Põhimõtteliselt võib talitusi pidada mis ta-

hes kohas, olgu ruumis sees või väljas. 

622. Üldpõhimõttena on soovitav pidada sakramendi talitusi, niisamuti 

ka konfirmatsiooni ja laulatust kirikus, kabelis või muus pühitsetud ruu-

mis. Ordinatsioon ja kiriku ametitega seotud muud talitused kuuluvad ju-

ba oma kaasuse poolest kirikusse, nõndasamuti pühitsemised. Matuse pu-

hul on loomulik, et tuleb olla ja liikuda surnuaial. Ka mitmetel õnnista-

mistalitustel on paratamatu, et ollakse lahtise taeva all.  

623. Kodus ristimise pidamine on meie kirikus pika traditsiooniga ja se-

da praktikat võib toetada, kui see tugevdab kodust kristlikku õhkkonda. 

Näiteks sobivad hästi kokku lapse kodus ristimine ja samas ka kodu õn-

nistamine. Vahel soovitakse ristimist või laulatust pidada muus paigas, ol-

gu looduskaunis kohas või mingis muus eksootilises ruumis või olukorras. 

Niisuguste kohtade talituseks kasutamine peab olema hästi läbi kaalutud. 

Tuleb vältida seda, et välised olukorrad või mingid sekundaarsed rituaalid 

hakkavad varjutama talituse vaimulikku poolt. Looduses võivad ettenäge-

matud ilmastikuolud (nt vihm, tuul, kõrvetav päike) halvata talituse pida-

mise ja loodetud elamuste asemel tuua ebameeldivaid läbielamisi. 

624. Kui talitust peetakse kirikus, siis valmistatakse ruum ette nagu ju-

malateenistuse puhul. See väljendab talituse jumalateenistuslikku iseloo-

mu ja seob talituse koguduse jumalateenistuselu tervikuga. Kui talitust 

peetakse kirikuruumis teatud eraldatud osas (nt alatriruumis või külglöö-

vis), siis võib ruumi valgustamine ja kaunistamine piirduda selle konk-

reetse ruumiosaga.  

625. Kodus või haiglas või mujal talituse pidamisel kujundatakse ruum 

nõnda, et seal saaks talitust ühiselt pidada. Nähtavale kohale asetatakse 

rist ja süüdatakse küünlad. Enamasti pannakse koguduse ette linaga kae-

tud laud, kuhu saab asetada vajalikud esemed, näiteks ristimisnõu, armu-

lauariistad, õlinõu. Sel juhul pannakse ka rist ja küünlad lauale. Õuetin-

gimustes (nt õnnistamistalituste puhul) ei pruugi alati olla võimalik laua 

kasutamine, vahel isegi mitte küünalde ja risti kasutamine.  

Kiriklike talituste ülesehitus 
626. Põhilised talitused on ülesehituselt sarnased missa ja sõnajumalatee-

nistusega. Talitustel on üldjuhul neli põhiosa: 

 sissejuhatus; 

 sõna; 

 pühitsemine/õnnistamine; 
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 palve ja läkitamine.  

627. Selge struktuur loob koguduseliikmetele turvalise ja tuttava õhus-

tiku ja hõlbustab talitusel osalemist. See aitab ka talituse läbiviijat, kui 

tuleb mitut talitust kokku integreerida või arvestada mingi eriolukorraga. 

628. Käsiraamat sisaldab rohkesti nii piiblitekstide kui ka palvete varian-

te. Talitust on võimalik pidada kas liturgiliselt mitmekesise teenistusena 

või lühikese ja lihtsa palvusena. 

629. Talituse osades kasutatakse võimalust mööda jumalateenistustelt 

tuttavaid liturgiaosi (nt tervitus, õnnistamine), millega talitusel osalejatel 

on kerge ühineda. Kogudusele võib jagada koos laululehega ka talituse 

korra ja selle abil juhendada osalejaid liturgias kaasa lugema ja laulma. 

Kui kogudus ei taipa aamenit ja tervituse vastust üheskoos kuuldavalt öel-

da, siis ütleb vaimulik palvete lõpus ise: „Aamen“, vastus „Ja sinu vai-

muga” võib lihtsalt ütlemata jääda. 

630. Talituste puhul on üldiseks tavaks, et vaimulik nimetab, millal ja 

mis laulu üheskoos lauldakse. Kui on kasutusel laululeht talituse käiguga, 

siis ei pruugi vaimulik laule eraldi sisse juhatada, vaid kirikumuusik juhib 

koguduselaule nagu kirikus jumalateenistuselgi.  

631. Järgnevalt on välja toodud kiriklike talituste ülesehituse põhilised 

elemendid. Konkreetseid talitusi kirjutatakse põhjalikumalt lahti vastavate 

peatükkide alguses. 

Tervitus 

632. Vaimulik avab talituse liturgilise tervitusega, mis on tuttav missa-

korrast. Tervitusega ühenduses võib vaimulik ütelda ka sissejuhatussõnad, 

häälestades osalejaid talituse kesksele sisule ja ühisele osadusele. Kasuta-

da võib käsiraamatus trükitud sissejuhatussõnu või pöörduda osalejate 

poole oma sõnadega.  

633. Sissejuhatussõnad võib laiendada talituse kõneks. Sel juhul pärast 

piiblilugemisi kõnet enam ei peeta. 

Laul 

634. Talituse oluline osa on laul, millega kogudus osaleb aktiivselt ta-

litusel. Traditsiooniliselt algab ja lõpeb talitus koguduselauluga. Alguslaul 

suunab inimeste mõtted talituse kesksele teemale. Lõpulaul väljendab tä-

nu ja julgustab elama Jumala õnnistuse varal. 

635. Koguduselaul ei pea olema ainult talituse raamiks alguses ja lõpus. 
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Talituse keskel väljendab koguduselaul veelgi konkreetsemalt koguduse 

rõõmu ja ülistust, julgust loota Jumalale, eestpalvet ja tänu. Iga talitus 

peaks sisaldama vähemalt üht või kaht laulu. Ühe laulu korral võib laulda 

talituse keskel vahetult pärast talituse põhiosa. Koguduselaul jäetakse ära 

vaid erandjuhtudel. 

636. Soovil ja võimalusel võib talituse vastavaid liturgiaosi laulda (nt ter-

vitus, alguspalve, õnnistamine). Kui talitus toimub missa või sõnajumala-

teenistuse raames, kasutatakse olemasolevat ja koguduses kasutatavat 

missamuusikat. 

Piiblilugemised 

637. Käsiraamatus on rikkalik valik teemakohaseid piiblitekste, millest 

vaimulik valib ühe või mitu sobilikku kirjakohta. Kasutada võib ka kiri-

kuaasta lugemisi või lugeda piiblitekste missa sõnaosa eeskujul: Vana 

Testamendi lugemine, epistel ja evangeelium. Lugemiste vahel võib vas-

tuseks ja meditatsiooniks olla psalm, koguduselaul, aga ka vokaal- või 

instrumentaalmuusika. 

Kõne 

638. Piiblilugemised ja kõne kuuluvad kokku. Kõne peetakse pärast piib-

lilugemisi, avades neis esile kerkinud teemasid. Kasuaaltalituste juures on 

välja toodud soovitavad teemad, mida kõne peaks käsitlema. 

Palve 

639. Alguspalveks võib lugeda (või laulda) psalmi, pidada palve või lu-

geda mõlemad. Psalmina võib kasutada ka kirikuaasta ajale vastavat psal-

mi. 

640. Talituse lõpuosas kannab kogudus ühises eestpalves Jumala ette 

oma tänu ja palve asjaosaliste eest. Eestpalvete variandid tõstavad palves 

esile erinevaid teemasid. Käsiraamatus toodud eestpalved on näidised ja 

talituse pidaja võib neid soovi korral muuta, täiendada, lühendada või 

nende eeskujul palve ise improviseerida. 

641. Palvet võib liigendada koguduse palveaklamatsiooniga ja jagada 

palveosad erinevate inimeste vahel (nt ristimine, laulatus). 

642. Issanda palve kuulub igasse talitusse. Kui talitus toimub missa raa-

mes, loetakse Meie Isa palve armulaualiturgias. Meie Isa palvet võib see-

juures lugeda või laulda. 
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Armulaud 

643. Osa talitusi sisaldab alati armulauda (nt konfirmatsioon, ordinat-

sioon, kiriku pühitsemine). Armulauda võib jagada ka koos teiste talitus-

tega (nt laulatusel, matusel). Armulauas saab Kristuse lunastav loomus ja 

ligiolek eriliselt nähtavaks ning tugevneb koguduse osadus. 

644. Armulaua pühitsemiseks kasutatakse missakorras antud armulaua-

liturgiat ja vajadusel kohandatakse seda vastava olukorraga. On võimalik 

kasutada ka argipäevamissa või peremissa liturgiat või talitusteraamatus 

esitatud haigete armulaua korda.  

Õnnistamine 

645. Talitus lõpeb alati õnnistamisega. Üldjuhul on see suunatud kõigile 

osalejatele. Mõnel talitusel (nt ristimine, laulatus, haigete armulaud) võib 

õnnistussõnad öelda asjaosalistele personaalselt ja käsi peale pannes. Sel 

juhul on kohane täiendavalt öelda kogudusele suunatud õnnistussõnad. 

 

Ristimine 

Püha ristimise sakrament 
646. Ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mis rajaneb Jeesuse 

käsul ja tõotusel (Mt 28:18–20) ja mille kaudu Jumal kingib inimesele 

õndsuseks hädavajalikku armu. Inimene ühendatakse Kristusega, kes on 

risti löödud ja üles tõusnud Issand, ning võetakse kristliku Kiriku osa-

dusse. 

647. Ristimine saadab pattude andeksandmist, lunastab surmast ja kura-

dist ning annab igavest õndsust kõigile, kes seda usuvad, mida Jumala sõ-

na ja tõotus ütleb (Väike kateksimus, IV pt). Ristimise tähendust selgita-

vad mitmed Piibli mõisted: ristimine on osasaamine Kristuse surmast ja 

ülestõusmisest (Rm 6:3–5; Kl 2:12); pattudest puhtaks pesemine (1Kr 

6:11; Hb 10:22), päästmine hukatusest (Mk 16:15–16; 1Pt 3:20–21), 

uuestisünd (Jh 3:5), Kristuse valgusesse pääsemine (Ef 5:14), Kristusega 

riietumine (Gl 3:27), Püha Vaimu uuendamine (Tt 3:5). 

648. Inimene võtab ristimises sisalduva pääste vastu usus. Ristimine ko-
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hustab inimest terve eluaja kasvama Kristuses ja Kristusesse (Ef 4:13–

16), elama meeleparanduses, lootma Kristusele ja elama Tema eeskuju 

järgi. Lapse ristimisel võtavad vanemad ja ristivanemad endale kohustuse 

kasvatada last kristlikus usus. 

Üldpõhimõtted ristimisel 
649. Ristimine toimetatakse veega Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. 

Ristimiseks kasutatakse puhast vett. Ristimisel vee pähe valamisel tuleb 

silmas pidada, et ristimine toimub voolava veega. Pärast ristimist kõrval-

datakse ristimisvesi väärikal viisil kasutuselt. 

650. Kirikusse kuuluvate vanemate laps ristitakse võimalikult esimestel 

elukuudel, ilma tarbetu viivituseta. Kui inimene on jäänud lapsena risti-

mata ja jõudnud leeriikka, toimub tema ristimine koos konfirmatsiooniga. 

Ristimine ja konfirmatsioon võivad toimuda ühe talitusena või eraldi tali-

tustel.  

Ristitav  
651. Ristida võib iga inimest, kes ei ole veel ristitud. Kui ei ole võimalik 

kindlaks teha, kas inimene on ristitud või mitte (sh kas temale peetud tali-

tus on kehtiv ristimine),  toimetatakse temaga tingristimine.  

652. Lapse toovad ristimisele tema vanemad, erandkorras üks vanematest 

või eestkostja. Vähemalt üks lapse kasvatamise eest vastutav inimene 

peab olema luterliku kiriku konfirmeerutud liige või mõne teise EELK-ga 

osaduses oleva kiriku liige. Vaimulik peab veenduma, et vanemad soovi-

vad last kristlikult kasvatada. Kui laps on vähemalt 7-aastane, tuleb küsi-

da ja arvestada ka lapse soovi saada ristitud. 

653. Täiskasvanu ristimise eelduseks on tema isiklik tahteavaldus vastu 

võtta ristimise sakramenti ja et ta on saanud piisavalt ristimisõpetust (lee-

riõpetust), ta tunneb usu põhitõdesid ja kristliku elu põhimõtteid ning ta-

hab neid oma elus järgida. 

Ristivanemad 
654. Ristimisel võetakse lapsele vähemalt 2 ristivanemat, kes on luterliku 

kiriku liikmed. Erandina võib olla ristivanemaid vähem või ristivanemate 

hulka kuuluda teiste konfessioonide liikmeid, kes tunnustavad laste risti-

mist. Soovitav on ristivanemad võtta ka täiskasvanule. Lapse ristivanema-

te valiku teevad tema vanemad. Täiskasvanu kutsub ise ristivanemad. Ris-

tivanemad osalevad ristimistalitusel.  

655. Ristivanema ülesanne on aidata perekonda (vajadusel vanemate 
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puudumisel nende asemel) lapse kristlikul kasvatamisel, et ristitud laps 

võiks saada eakohast ristimisõpetust ning kasvada jumalakartuses ja –ar-

mastuses. Ristivanem on ristimistalituse tunnistajaks ja saab vajadusel 

tõestada, et tema ristilaps on õigesti ristitud. Ristivanem annab talitusel 

lubaduse palvetada ristilapse eest ning aidata teda oma sõna ja eeskujuga, 

et ta võiks püsida kristliku Kiriku elava liikmena, armastades Jumalat ja 

ligimest nii, nagu Kristus meid on õpetanud. Kogudus toetab omalt poolt 

laste- ja noorsootöö ning leerikooli kaudu lapse usulist kasvamist. 

656. Ristivanema roll ristimistalitusel on olla nii tunnistajaks kui ka 

kaasateenijaks. Soovitav on talitusel jagada ristivanematele omad ülesan-

ded, eelkõige piiblitekstide ja eestpalvete lugemine. Kui võimalik, siis 

võivad ristivanemad hoida last talitusel süles. Oluline on ka vaimuliku 

poolt pöörata talitusel ristivanematele tähelepanu. 

Ristimise koht ja aeg, talituse läbiviija 
657. Ristimine peetakse üldjuhul kirikus või kabelis. Võimalik on ristida 

ka kodus või muus sobivas kohas. Kirikus ristimine rõhutab koguduse 

osadust ja ristimise tähendust inimese Kiriku osadusse liitjana. Kodus 

ristimine toob esile pere lapse esimese vaimuliku koduna. 

658. Ristimine võib toimuda eraldi talitusena või osana koguduse juma-

lateenistusest. Ristimisjumalateenistust sobib hästi pidada ülestõusmisajal 

ja nelipühadel, jõuluaja 1. pühapäeval (Püha perekonna pühapäev) ja 

Kristuse ristimise pühal. Ka pere keskel toimuva ristimistalituse kavanda-

misel võib arvestada kirikuaasta pühade ja pühadeajaga. Kuid olulisem on 

siiski jälgida, et laps ristitakse esimestel elukuudel ja sellega ei viivitata 

tarbetult. 

659. Ristib ordineeritud vaimulik. Hädaristimist võib toimetada iga krist-

lane. Hädaristimine kinnitatakse koguduse õpetaja poolt. 

660. Soovitavalt peab ristimistalituse selle koguduse õpetaja, kuhu kuu-

luvad ristitava lapse vanemad või üks vanematest või millise koguduse 

hingekirja ristitav kantakse. 

Ristimistalituse ettevalmistus 
661. Enne ristimist tuleb vaimulikul asjaosalistega kohtuda, kõnelda ris-

timise tähendusest ja tutvustada talituse korda. Vaimulik külastab võima-

lust mööda ka ristitava kodu. Vajadusel tuleb asjaosalistele anda eakohast 

ristimisõpetust. 

662. Enne lapse ristimist toimuval talitusvestlusel peaks vaimulik püüd-



120 

 

ma kohtuda kogu perekonnaga ja kui võimalik, siis ka ristivanematega. 

Vestluse üldpõhimõtted on toodud juhendis eespool. Ristimise talitusvest-

lusel on soovitav käsitleda järgmisi küsimusi: 

 lapse sündimine, vanemaks olemine ja pere uus eluolukord; 

 ristimise koht, aeg ja muud praktilised küsimused; 

 ristimise vaimulik tähendus ja selle väljendus talitusel; 

 koguduselaulude kokkuleppimine ja teiste valikuvariantide üle ot-

sustamine; 

 lapse andmete ülesmärkimine ja tema koguduse hingekirja kand-

mine; 

 ristivanemad ja nende ülesanded; 

 kristliku kasvatuse tähendus ja viisid. 

663. Noore ja täiskasvanu ristimisel võtab ka asjaosaline kindlasti talitus-

vestlusest osa. Talle antakse eakohast ristimisõpetust. Täiskasvanu puhul 

on loomulik, et ettevalmistus ristimiseks liitub leerikooliga. Sel juhul on 

soovitav pidada ka ristimine ja konfirmatsioon ühe tervikliku talitusena. 

664. Ristimisel antav ristimistunnistus vormistatakse enne talitust. Tun-

nistus antakse asjaosalistele üle pärast talituse lõppu. Soovitav on anda ka 

ristivanematele oma tunnistus või mälestusleht. Ristivanema tunnistusele 

kirjutavad alla ka lapse vanemad kui ristivanemate ametisse kutsujad. 

665. Ristimise toimetamiseks on Talituste käsiraamatus kaks põhikorda: 

ristimistalitus ja ristimisjumalateenistus. 

Ristimistalitus 
666. Ristimistalituse peatükis antud ristimiskorda kasutatakse nii lapse 

kui ka täiskasvanu ristimise talitusel. Kui laps on võimeline ise vastama 

küsimustele, siis vastab ta koos vanemate ja ristivanematega. Talitusel ni-

metatakse ristitavat eesnime(sid) pidi. 

667. Ristimine toimetatakse ristimiskivi ehk ristimisallika juures, selle 

puudumisel altari juures. Vaimulik, vanemad ja ristivanemad seisvad risti-

misallika ümber. Ristitavat last hoiab süles üks ristivanematest või emb-

kumb vanematest. Vajadusel antakse talle istumiseks tool. Ristimisallika 

juurde võivad koguneda ka ristitava õed-vennad ja ristivanemate lapsed.  

668. Sissejuhatuse ja sõnaosa võib vaimulik pidada ka puldist ja asjaosa-

lised istuvad sel juhul talituse esimese poole oma kohtadel pingis. Pärast 

kõnet kogunetakse ristimisosa alguses ristimisallika juurde. 

669. Talituse ajaks süüdatakse ristimisallika juurde ka küünal (soovita-
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valt paasaküünal, millest süüdatakse ka ristimisküünal). Ristimisvesi kal-

latakse ristimisnõusse enne talituse algust või valatakse kannust vahetult 

enne pühitsemist. Valmis pannakse ka ristimisküünal, kus seda on kom-

beks ristimisel üle anda.  

670. Ristimisriietus on valge. Lapse võib riietada pikka ristimisrüüsse, 

täiskasvanu riietub võimalust mööda albasse. Täiskasvanule võib anda al-

ba ka alles pärast ristimist. 

671. Ristimistalitusel võib kogudus seista terve talituse aja. Tavaliselt is-

tutakse koguduselauluks ja kõne ajaks.  

672. Ristimise muusika jaoks on talituse korras märgitud kohad, kus võib 

kasutada koguduselaulu või muud vokaal- ja instrumentaalmuusikat. 

673. Enne talituse algust võib vaimulik tervitada kogudust ja tutvustada 

lühidalt talituse üksikasju. Lapse ristimisel võib ette tulla, et laps hakkab 

valju häälega nutma. Vaimulik võib omalt poolt juba talituse alguses ini-

mesi julgustada, et lapse nutt ei riku talitust, vaid on talituse loomulik 

tahk. 

Sissejuhatus 

674. Talitus algab koguduselaulu/muusikapala ja liturgilise tervitusega.  

On võimalik ka see, et vaimulik alustab tervituse ja sissejuhatussõnadega 

ning seejärel kutsub kogudust laulma alguslaulu.  

675. Alguspalveks on käsiraamatus antud mitmed võimalused. Loetakse 

või lauldakse psalm või peetakse palve. Soovi korral võib lugeda nii psal-

mi kui ka palve. Palvete neljanda variandina on toodud tänupalve, mille 

loeb üks vanematest.  

Sõna 

676. Sõnaosas loetakse ristimisega liituvaid kirjakohti. Kindlasti loetakse 

ristimiskäsk (Mt 28:18–20). Kui seda loeti juba talituse sissejuhatussõna-

des, siis seda teksti siinkohal uuesti ei korrata. Lapse ristimisel on soovi-

tav lugeda alati ka evangeelium Jeesusest ja lastest (Mk 10:13–16). 

677. Piiblilugemiste järel peab vaimulik ristimiskõne. Käsiraamat annab 

võimaluse pidada kõne kohe talituse alguses või talituse teises pooles pä-

rast ristimist, kui on üle antud ristimise sümbolid ja öeldud vastuvõtu-

tervitus. Seda kõne pidamise varianti on mõttekas kasutada olukorras, kui 

talitust tuleb pidada võimalikult lühidalt. Pärast ristimist saab vaimulik 

olukorda hinnata ja kui võimalik, siis võtab siin lühikese kõnega kokku 
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talituse mõtted ja kuulutuse. 

678. Sõnaosa võib lõpetada koguduselaulu või muusikapalaga, mis juha-

tab sisse talituse sakramendiosa. Kui sõnaosa ajal asjaosalised istusid pin-

gis, kogunevad nad nüüd ristimisallika juurde. 

Ristimine 

679. See on talituse peaosa. Vaimulik alustab seda pöördumise ja küsi-

musega vanematele ja ristivanematele. Küsimuse rõhk ei ole siin ristimis-

soovil, vaid lubadusel last kristlikult kasvatada. Küsimuse sõnastuses tule-

vad esile ristivanema põhiülesanded. Mõlemad lapse ristimisel esitatavad 

küsimuse variandid on sisult samad, erinev on vaid küsimuse esitamise 

vorm. Noore ja täiskasvanu ristimise puhul on küsimuse asemel sõnasta-

tud üleskutse. Kui ristitaval on ka ristivanemad, küsitakse nendelt valmis-

olekut oma ülesandeid täita. 

680. Ristimisküsimusele antud jah-vastusele ja vaimulikupoolsele julgus-

tusele järgneb ristimärgi tegemine. Vaimulik teeb ristitavale käega otsa-

esise ja rinna kohale ristimärgi. Võib teha ka ainult ühe ristimärgi. Risti-

märgi tegemine kuulub traditsiooniliselt ristimistalituse ettevalmistavasse 

osasse. Kristus on oma surma ja ülestõusmisega võitnud kõik elu hävita-

vad väed. Ristimine on kristlase ülestõusmispüha, milles ta saab osaliseks 

Kristuse saavutatud võidust ja päästest. 

681. Ristimärgile järgneb tänupalve ristimisvee üle ehk ristimisvee pühit-

semine. Palve ülesehitus ja sõnastus on pärit vanast kristlikust traditsioo-

nist (nn veeuputuspalve, mis on ka Lutheri koostatud ristimiskorra keskne 

osa). Palve algab Jumala eluloova ja päästva tegevuse ülistusega (anam-

nees). Seejärel  palutakse Püha Vaimu läkitamist ja ristimise anni jagamist 

(epiklees). Ristimispalve anamneesi osa ajal võib vaimulik avada käed 

palve ja ülistuse väljenduseks. Epikleesi ajal sirutab ta käed vee kohale. 

Epikleesis vee nimetamise ajal võib ristimisnõust tõsta korraks peoga vett. 

Ülestõusmisöö missal võib selle koha peal asetada paasaküünla ristimis-

vette.  

682. Pärast ristimisvee pühitsemist kutsub vaimulik nii asjaosalisi kui ka 

kogudust ütlema lahti kõigest kurjast, saatanast ja tema tühjadest 

lubadustest ning tunnistama oma usku. On antud ka võimalus esitada 

kolm samateemalist küsimust. Nende kasutamine on mõeldav eeskätt täis-

kasvanu ristimisel.  

683. Usutunnistust loevad soovitavalt kaasa kõik talitusel osalejad: vane-

mad, ristivanemad, vaimulik ning ka ülejäänud kogudus. Pärast usutunnis-



123 

 

tust võib esitada veel ristimise soovi väljendava küsimuse. Selle siinkohal 

esitatava küsimusega rõhutatakse ristimise, usu ja selle tunnistamise kok-

kukuuluvust. 

684. Ristimine toimub nii, et vaimulik võtab ristimisnõust käega (või 

vastava kausikesega) kolm korda vett ja valab ristitava pea peale, öeldes 

rahuliku ja selge häälega: „(öeldakse ristitava nimi/nimed), mina ristin 

sind Isa (vee valamine) ja Poja (vee valamine) ja Püha Vaimu nimesse 

(vee valamine).” Kolmainu Jumala nimetamine kuulutab, et Jumal võtab 

ristitava enda omaks. Mina-vorm väljendab vaimuliku tegutsemist Kristu-

se esindajana ja tema volitusel. 

685. Ristimise ajal hoiab last soovitavalt süles üks ristivanematest. Suu-

rem laps, noor või täiskasvanud inimene võib ristimiseks põlvitada risti-

misnõu juures või kummarduda selle kohale. Ristimist võib toimetada ka 

ristitava kolmekordse kastmisega vee alla. Samas ei ole põhjust pidada 

vee alla kastmist veega ülevalamisest mõjuvamaks või täiuslikumaks.  

686. Ristimise järel paneb vaimulik käe (või mõlemad käed) ristitu pea 

peale ja ütleb õnnistuse. Käe pealepanemise ja õnnistamisega võivad ühi-

neda ka vanemad ja ristivanemad, samuti pere teised lapsed. See käte pea-

lepanemine tähendab ristitu liitmist üldisesse preesterkonda ja õnnistuse 

jagamist. 

687. Järgnevalt on võimalik pöörata sümbolite kaudu tähelepanu ristimi-

se tähendusele ja andidele. Vaimulik osutab lapse ristimisrüüle ja kirjel-

dab Gl 3:27 sõnadega ristimist kui Kristusega rõivastamist ja ristimisrüü 

tähendust kui Jumala laste vaimulikku rõivast (alba). On mõeldav ka see, 

et ristimisrüü pannakse alles siin ristitule selga või pannakse talle õlgadele 

valge rätik. 

688. Siinkohal on sobiv anda ristitule üle kaelarist. Vaimulik võib risti 

õnnistada (vt PK, pt Risti ja vaimuliku sümboli õnnistamine). Kui rist on 

ristivanemate kingitus, võib lasta neil endil rist ristilapsele kaela panna. 

689. Ristimisküünla süütamine meenutab Kristust kui maailma valgust ja 

väljendab ristitu uut elu Jumala laste valguses. Vaimulik või abiline süü-

tab ristimisküünla paasaküünla leegist või altariküünlast. Ristimisküünla 

üleandmisel öeldakse Kristuse sõnad (Jh 8:12) ja ulatatakse küünal ühele 

vanematest või õele-vennale. Ristimisküünal on koguduse kink ristitu 

perele. Ristimisküünalt süüdatakse kodus tavaliselt ülestõusmispühadel 

ja/või lapse ristimise aastapäeval. 

690. Ristimisosa lõpeb vastuvõtutervitusega. Väikese lapse ristimisel 

võib vaimulik või abiline võtta lapse oma sülle, kui soovitakse lapsele tere 
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tulemast Jumala perekonda, ja tõsta teda pisut kõrgemale koguduse silme 

ette. Võib ka võtta lapse või täiskasvanu käest kinni ja ütelda tervitus-

sõnad. Kogudus ühineb tervitusega. Seejärel võib laulda sobiva ühislaulu. 

Kui talitusel kasutatakse vaid ühte laulu, siis võiks seda teha just siinko-

hal. 

Palve ja läkitamine 

691. Talituse lõpuosa alates vastuvõtutervitusest või eestpalvetest võib 

pidada altari juures. Eestpalveteks on käsiraamatus mitu erinevat palve 

varianti, nende hulgas ka palve, mida saab jagada pere liikmetele, ristiva-

nematele ja vanavanematele. Palved lõpetatakse, lugedes üheskoos Meie 

Isa palve. Vaimulik ütleb õnnistussõnad kogu kogudusele. Kui lauldakse 

lõpulaul, sobib selleks tänuteemaline laul.  

692. Talituse lõppedes antakse üle ristimistunnistus (ja ristivanema tun-

nistused). Vaimulik kutsub talitusel osalejaid ka pühapäeva jumalateenis-

tusele, kus võetakse nii ristitu kui ka tema vanemad ja ristivanemad ko-

guduse eestpalvesse.  

Ristimisjumalateenistus 
693. Kui peetakse ristimispüha või ristitakse koguduse ühise jumalatee-

nistuse ajal, liidetakse ristimistalituse osad jumalateenistuse sisse. Talitus 

toimub pärast jutlust. 

694. Jumalateenistuse piiblilugemistena kasutatakse kirikuaasta kirjakoh-

ti või ristimiseks antud tekste. Jutlusesse liidetakse ka ristimisega seotud 

teemad. Kirikupalves võib kasutada ristimistalituse korras antud eestpal-

veid. 

695. Asjaosalised on teenistuse sissejuhatuse ja sõna osa ajal oma koh-

tadel. Ristimisosa ajaks tulevad nad ristimiskivi või altari juurde. 

Muud ristimist puudutavad juhised on toodud eespool (vt Ristimistalitus). 

Ristimine ja konfirmatsioon 
696. Kui täiskasvanu ristimine ja konfirmeerimine toimub samal teenis-

tusel või talitusel, kasutatakse käesoleva peatüki ristimise ja konfirmat-

siooni korda. Ristimist ja konfirmatsiooni puudutavad juhised on toodud 

eespool. 
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Hädaristimine ja hädaristimise kinnitamine 
697. Kui on karta, et inimene sureb enne, kui jõutakse kutsuda vaimulik 

teda ristima, toimetab hädaristimise täisealine kristlane.  

698. Hädaristimine on kehtiv, kui ristitakse veega Isa ja Poja ja Püha 

Vaimu nimesse. On soovitav, et juures viibib üks või kaks tunnistajat. 

699. Hädaristimisest tuleb nii ruttu kui võimalik teatada koguduse õpeta-

jale, kes kinnitab ja registreerib ristitu kirikuraamatutes. Vaimulik peab 

veenduma, et laps või täiskasvanu on kehtivalt ristitud. Kui ristimine ei 

osutu kehtivaks, ristitakse inimene korra kohaselt. Kui hädaristimisel ei 

antud lapsele nime, antakse see ristimise kinnitamise ajal. 

700. On soovitav, et ristimise kinnitamine toimub koguduse jumalatee-

nistusel või eraldi talitusena, kus avalikult tunnistatakse, et ristimine on 

kehtiv. Ühtlasi annavad kinnitamisega vanemad ja ristivanemad lubaduse 

last kristlikult kasvatada. 

Tingristimine 
701. Kui ei ole kindel, kas inimene on õigesti ristitud veega Isa ja Poja ja 

Püha Vaimu nimesse, siis peetakse korrakohane ristimistalitus, kuid risti-

misvormelina kasutatakse järgmist sõnastust: N, kui sa ei ole ristitud, 

mina ristin sind Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Aamen. 

 

Konfirmatsioon 

Ristimine, leer ja konfirmatsioon 
702. Kristliku Kiriku tegevus on suunatud usu äratamisele ja kinnitami-

sele. See ülesanne avaldub eriti selgelt leeritöös ja konfirmatsioonis. 

703. Konfirmatsioon on tihedalt seotud ristimisega ja on samamoodi 

kristlase elus ainukordne talitus. Konfirmatsioon on ristitu ja tema usu 

ning tema koguduseosaduse kinnitamine. Selles talituses toimub kahesuu-

naline tegevus: ühelt poolt kinnitab ristitu avalikult, et ta tunnistab omaks 

kristliku usu, millesse teda on ristitud; teiselt poolt kinnitab Jumal teda 

käte pealepanemisel ehk leeriõnnistusel oma Püha Vaimuga. Konfirmat-

sioonil kinnitatakse ristitu osasaamist Kristuse pühitsevast armust ning 
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tema ülesannet tunnistada oma usku ja elada selle järgi, sõdida kurja vastu 

ja kasvada heas (1Pt 2:9). 

704. Konfirmatsioon on tihedalt seotud ka õpetamisega, nõnda nagu Jee-

sus on ristimiskäsus seadnud (Mt 28:18–20). Leeri ja konfirmatsiooniga 

saab kirikuliige õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, 

oma abielu laulatada ja lisaks muud kiriklikud õigused ja kohustused, 

mida kirikuseadus sätestab. 

705. Kui leeriikka jõudnud inimene on veel ristimata, antakse talle leeri-

õpetust ja seejärel ristitakse ja konfirmeeritakse. 

706. Teise kiriku ristitud liige, kes soovib EELK-ga liituda, saab vaja-

likku õpetust ja võetakse kirikusse vastu vastavalt korrale: kui ta on kon-

firmeerimata, võetakse ta konfirmatsiooniga kirikusse vastu; kui inimene 

on konfirmeeritud teises kirikus, peetakse pärast vajaliku õpetuse andmist 

kirikusse vastuvõtmise talitus.  

Konfirmatsiooni koht ja aeg, talituse läbiviija 
707. Konfirmatsioon toimub tavapäraselt pühapäevasel jumalateenistusel 

(leeripüha jumalateenistusel) kirikus. Konfirmatsiooni puhul on oluline 

koguduse juuresolek ja eestpalve. Kui konfirmatsioon ei toimu koguduse 

ühisel jumalateenistusel, kutsutakse juurde koguduse esindajad.  

708. Konfirmatsioonitalituse juurde kuulub alati armulaud. Seetõttu on 

loomulik, et konfirmatsioon ehk leeripüha toimub alati jumalateenistuse 

sees. Nõnda tugevdatakse konfirmatsiooni ja koguduse osaduse omavahe-

list seost. Pühapäeval koguduse keskel toimuv leeripüha on kogu kogudu-

se ühine püha. 

709. Kirikusse varutakse istekohad leerilastele ja vajadusel ka nende pe-

redele. Leerilaste istekohad on kirikuruumis väärikas ja kogudusele nähta-

vas kohas, soovitavalt kirikupinkide esireas. Leerilapsi ei peaks paigutama 

teistest kirikulistest väga eraldi ja üksindusse. Sõltuvalt kirikust võib kant-

sel olla altariruumist sedavõrd eraldi, et altariruumis istujad ei näe ega 

kuule hästi kantslis olevat jutlustajat.  

710. Vana traditsiooni järgi kaunistatakse kirik leeripühaks kaskedega 

(kaseokste või noorte kasepuudega). Kased väljendavad noorust ja usu 

kasvamist, ammutades oma tähendust ka nelipüha kaskede sümboolikast. 

Kui kirikus kasutatakse paasaküünalt, süüdatakse see leeripüha jumalatee-

nistusel altariruumi või ristimisnõu lähedusse. 

711. Konfirmatsiooni toimetab piiskop või preester (koguduse õpetaja). 
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712. Kui koguduses on mitu vaimulikku, siis võiks leeripüha jumalatee-

nistusel jutluse pidada vaimulik, kes otseselt vastutas leeritundide pidami-

se eest. Kuid juhtliturgina võiks toimida siiski koguduse õpetaja kui kogu-

duse juhtiv hingekarjane. 

713. Leeripüha jumalateenistusele on hea kaasata koguduse töötegijad, 

kes võtsid osa leeriõpetuse andmisest (leeriõpetajad) või osalesid muul 

viisil aktiivselt leeritöös. Nad võivad tegutseda abilistena jumalateenistu-

sele tulijate tervitamisel kiriku ukse juures, osaleda protsessioonis, kaasa 

teenida piiblilugemiste, eestpalvete, korjanduse kogumise ja armulaua 

jagamise juures, samuti konfirmatsiooniosa juures.  

714. Koguduste praktikas on sagedane olukord, kus leeri tuleb nii lap-

sena ristituid kui ka ristimata inimesi. See tähendab, et osa leerilastest tu-

leb leeripühal või enne leeripüha ristida. Kui leerikursus toimub kevad-

poolaastal ja leeriaja sisse jääb ka ülestõusmispüha piduliku ristimisjuma-

lateenistusega (ülestõusmispüha vigiilia), siis on sobiv leeriõppijaid ris-

tida sellel ristimispühal ja nad tulevad seejärel koos lapsena ristitutega 

üheskoos konfirmatsioonile. Tuleks hoiduda leerilaste ristimisest enne 

leeripüha tagasihoidlikul eraviisilisel talitusel, sest see vähendab ristimise 

kui esimese sakramendi tähtsust ja nii võib ristimine jääda leeripüha var-

ju. Kui osa leerirühma liikmeid on ristimata, siis on soovitav pidada üks 

ristimis- ja leeripüha. 

Leeripüha ettevalmistus 
715. Leeripüha jumalateenistus vajab vaimulike, assistentide ja konfir-

meeritavate ühist ettevalmistustööd. Soovitav on leeripüha ettevalmistus-

se kaasata ka noorte vanemad. Leeripüha jumalateenistusel tuleb tähele-

panu pöörata nii konfirmeeritavate vanematele kui ka ristivanematele. 

716. Konfirmatsiooniks ettevalmistumine algab juba leerikoolis, kui lee-

rilapsed (leeriõppijad) tutvuvad koguduse jumalateenistuseluga ja osale-

vad teenistustel. Osavõtmine jumalateenistustest aitab kõige paremini ini-

mesel õppida tundma jumalateenistuse sisu ja käiku ning aitab tal leida 

koguduse osadust. Seepärast tuleb leerikursusel varuda aega jumalatee-

nistuse seletamiseks ja õppimiseks, nõndasamuti leeripüha jumalateenis-

tuse ühiseks ettevalmistamiseks. 

717. Leeriõpetuse juurde peaks kuuluma ka leeripüha jumalateenistuse 

harjutamine. See vähendab leerilaste närvipinget ja võimaldab leerilastele 

seletada, kuidas konfirmatsiooni sisu tuleb talituse eri osades esile. 

718. Leeripüha on inimese elus suur sündmus ja on loomulik, et sellel 
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osalevad ka leerilapse pere liikmed, kindlasti tuleks leeripühale kutsuda 

ristivanemad. Üheks ristivanema põhiülesandeks on oma ristilapse usulise 

kasvamise toetamine ja nõnda on soovitav ristivanemaid aktiivsemalt kaa-

sata ka leeripüha jumalateenistusel. Kogudus saab leerilapse kodu ja risti-

vanematega võtta kontakti juba leerikooli ajal ja selgitada konfirmatsiooni 

tähendust ja praktikat, kutsuda leeripühale ja armulauale. 

719. Leeripühast teatatakse eelnevalt kogudusele ja võetakse konfirmee-

ritavad eestpalvesse.  

720. Soovitav on pidada konfirmeeritavatele ka eraldi pihijumalateenis-

tus ühel leeripühale eelneval päeval või sama päeva hommikul. Konfir-

meeritavatele peab andma võimaluse tulla vaimuliku juurde erapihile. 

721. Leerilaste omandatu kontrollimine toimus vanasti leeripüha jumala-

teenistusel koguduse ees (loetamine). Tänapäeval on soovitav seda leeri-

õppijate eksamineerimist (kirjalikult, suuliselt või muus vormis) teha vä-

hemalt päev enne leeripüha. Soovi korral võivad leerilapsed ette valmis-

tada ja leeripühal leerilaulu asemel või koos lauluga esitada oma ühise 

tunnistuse, nt draama. 

Leeripüha jumalateenistus 
722. Konfirmatsioonitalitus toimub missal usutunnistuse koha peal. Kui 

konfirmatsioon toimub väljaspool koguduse ühist jumalateenistust, võib 

teenistuse pidada lühendatud missakorra või argipäevamissa alusel. 

723. Leeripüha riietus on soovitavalt valge. Konfirmeeritavad riietuvad 

võimalust mööda albasse. Kirik kaunistatakse vastavalt kohalikule tradit-

sioonile.  

724. Muusikale on teenistuse korras märgitud kohad, kus võib kasutada 

koguduselaulu või muud vokaal- ja instrumentaalmuusikat. Leeripüha ju-

malateenistusel kasutatakse pühapäeva teema kohaseid laule ja konfirmat-

siooni laule, sobiv on kasutada ka laule Pühast Vaimust ja pühitsusest. 

Vähemalt osa laule tuleks valida tuttavama viisiga laulude hulgast, et ka 

harvem kirikus käijatel oleks lihtsam kaasa laulda. Soovitav on laulude 

valimisele kaasata ka leerilapsi. 

725. Enne missa algust võib liturg või abiline tutvustada lühidalt tee-

nistuse üksikasju. Selgitusi teenistuse, leerilaste õnnitlemise, pildistamise 

jm kohta võib jagada ka laululehel või muu teadetelehega. 

Sissejuhatus 

726. Vaimulik(ud) koos abilistega ja konfirmeeritavad sisenevad algus-
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mängu või koguduse laulu ajal protsessioonis kirikusse ja lähevad oma 

kohtadele. Protsessioonis kantakse kõige ees risti ja küünlaid, seejärel tu-

levad leerilapsed, nende järel leeriõpetuse andmisel kaasa aidanud tööte-

gijad, liturgia abilised ja viimasena liturg (liturgid). Alguslauluks valitak-

se võimalikult leerilastele ja kogudusele tuttav laul, mida on kerge kaasa 

laulda.  

727. Jumalateenistus jätkub Jumalateenistuste käsiraamatu missakorra 

järgi. Patutunnistusena on eelistatud leerilastele ja kogudusele harjumus-

päraselt kasutatud palveteksti. Kui lauldakse Kyrie-litaaniat, siis leeripü-

haks sobib nelipühade ja kolmainupüha palve või kasutatakse kirikuaasta 

ajale vastavat palvet. Päeva palve võetakse propriumist. Ka Talituste käsi-

raamatus on olemas 3 leeripühateemalist päeva palve varianti.  

Sõna 

728. Missa piiblilugemistena kasutatakse kirikuaasta kirjakohti või kon-

firmatsiooniks antud tekste. Jutlusesse liidetakse ka konfirmatsiooniga 

seotud teemad. 

729. Sõnaosa toimub kuni jutluseni, usutunnistust pärast jutlust ei loeta. 

Sõnaosa võib siinkohal lõpetada lauluga, mis võtab kokku jutluse teemad 

ja juhatab sisse konfirmatsiooniosa. 

Konfirmatsioon 

730. Konfirmatsioonitalitus toimub missal usutunnistuse koha peal. 

731. Konfirmatsiooniosa keskmes on usutunnistus, õnnistamine ja eest-

palve. Pärast jutlust (ja laulu) kutsub juhtliturg leerilapsed altari juurde 

oma usku tunnistama. Altari juurde kutsumine võib toimuda nimeliselt – 

leerilaste esitlemisena. Juhtliturg või keegi abilistest nimetab leerilaste ni-

med (ees- ja perekonnanimi), nad tõusevad järjekorras ja tulevad altari 

juurde, jäädes näoga altari poole seisma. Koos leerilapsega võivad altari 

juurde tulla ka tema vanemad ja ristivanemad (eeskätt noorte konfirmeeri-

mise puhul). Nad jäävad altari juures oma lapse selja taha seisma. 

732. Liturg kutsub leerilapsi oma usku tunnistama. Käsiraamatus antud 

sissejuhatuses nimetatakse ristimist ja ristiusu õpetuse andmist ning kon-

firmatsiooni tähendust usu kinnitamisena Püha Vaimu läbi. Ristimise tä-

hendus ja ristimistõotus tuleb esile ka üleskutses otsustavalt pöörduda 

Kristuse poole ja kõigest kurjast lahti öelda. Sissejuhatuse teises variandis 

on võimalus esitada ristimistalituse kolm kurjast lahtiütlemine küsimust. 

733. Usutunnistust loevad kõik koos: leerilapsed, vanemad ja ristivane-
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mad ning ka kõik teised kirikulised. 

734. Pärast usutunnistust pöördub liturg uuesti leerilaste poole leeriküsi-

musega, kas leerilapsed tahavad selles usus, mida äsja tunnistasid, milles 

nad on ristitud ja õpetatud, edasi elada ja kasvada. Seejärel väljendatakse 

küsimuses lühidalt, milles kristlasena elamine väljendub. Konfirmeerita-

vad vastavad „jah” üheskoos või ükshaaval. Kui vastatakse ükshaaval, ni-

metab liturg järgemööda leerilaste nimed ja võib ütelda näiteks nii: „(kon-

firmeeritava eesnimi), kas sa tahad/lubad seda?” Leerilaps vastab: „Jah!” 

või „Jah, tahan, Jumala abiga!” 

735. Järgneb palve ja käte pealepanemine. Konfirmatsioonipalve ajal sei-

sab liturg soovitavalt näoga konfirmeeritavate poole, tõstes käed nende 

kohale. See on sisult epikleespalve, mille tähelepanu on suunatud kõigile 

konfirmeeritavatele. 

736. Pärast konfirmatsioonipalvet leerilapsed põlvitavad õnnistuse vastu-

võtmiseks. Kui leerilapsed seisavad altarivõre ääres, võivad nad kõik kor-

raga põlvitada. Sel juhul liigub liturg (koos abilistega) käte pealepanemise 

ajal leerilapse juurest leerilapse juurde. Teine variant on see, et liturg 

(koos abilistega, v.a leerilaste vanemad ja ristivanemad) seisab ühes ko-

has, soovitavalt altarivõre keskel või altari ette asetatud põlvituspingi juu-

res. Leerilapsed liiguvad  järgemööda õnnistamiseks liturgi ette, põlvita-

vad õnnistuse vastuvõtmiseks ning seejärel tõusevad ja lähevad oma ko-

hale tagasi. 

737. Liturg paneb leeriõnnistuse sõnu öeldes mõlemad käed konfirmee-

ritava pea peale. Leeriõnnistus tuleb öelda igale konfirmeeritavale perso-

naalselt. Paari- või rühmakaupa õnnistamist ei kasutata. Kui juures on ka 

abilised, sh vanemad ja ristivanemad, siis tõstavad nemadki oma käe lee-

rilapse pea kohale. Liturg nimetab konfirmeeritava eesnime(d) ja ütleb 

leeriõnnistuse sõnad. Vajadusel ütleb keegi abilistest liturgile konfirmee-

ritava nime. Leeriõnnistusega ühenduses võib liturg teha konfirmeeritava 

lauba ette käega (pöidlaga) ristimärgi. Käte pealepanemisel õnnistatakse 

leerilapsi ühe teenistuse raames alati samade sõnadega. Leeriõnnistuse sõ-

nade lõpus ütleb konfirmeeritav: „Aamen“, temaga võivad ühineda ka abi-

lised. Üks abilistest (nt leeriõpetaja või ristivanem) võib ütelda pärast li-

turgi leeriõnnistuse sõnu veel sobiva piiblisalmi. 

738. Konfirmatsioonipalvele ja õnnistamisele järgneb liturgi uus pöördu-

mine leerilaste poole. see on tervitus konfirmeeritutele ja julgustus elada 

kristlasena. Läkitamise esimeses variandis on rõhutatud koguduseliikme 

õiguste ja kohustuste võtmist. Teine variant rõhutab Kristuse töökaasla-
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seks kutsumist ja sellega kaasnevat kristliku eluviisi järgimist. 

739. Kui leerilapsed leerilaulu ei laula, võivad nad pärast läkitamissõnu 

minna oma kohtadele pinki tagasi. Nad võivad ka liturgi kogudusele suu-

natud sõnade ajaks pöörata näoga koguduse poole.  

740. Leerilauluks valitakse lauluraamatu laul või muu laul, mis sisult so-

bib kokku leeripüha jumalateenistuse tervikuga. Leerilaul on leerilaste ter-

vitus ja tunnistus kogudusele. Leerilaste esitatud laulu asemel võib olla ka 

koguduse ühislaul või muusikapala. Laul võib siinkohal ka ära jääda ja 

teenistus jätkub kohe kirikupalve osaga. 

741. Soovitav on koostada leeripühaks oma kirikupalve. Selleks võib lee-

ritunnis lasta leerilastel kirja panna eestpalve teemasid ja soove. Kiriku-

palve eest vastutaja (või vastutajate rühm) koostab nende palvesoovide 

abil kirikupalve. Sellesse ettevalmistusse ja samuti palve lugejateks sobib 

võtta konfirmeeritavatele lisaks nende vanemaid, ristivanemaid ja teisi ko-

guduseliikmeid. 

Armulaud 

742. Leeripüha armulauaosa toimub missakorra järgi. Prefatsioonipalve-

na kasutatakse kirikuaasta ajale kohast palvet või Talituste käsiraamatus 

olevat leeripüha varianti. 

Läkitamine 

743. Leeripüha jumalateenistuse lõpus on võimalik kasutada Talituste 

käsiraamatus antud laiendatud läkitamissõnu. Kirikust minnakse protses-

sioonis välja samas järjekorras nagu sisenemisel. Kogudus võib tulla koos 

protsessiooniga kirikust välja. Leeritunnistused antakse leerilastele üle pä-

rast jumalateenistuse lõppu kirikus või väljas. Seejärel antakse leerilastele 

võimalus võtta vastu õnnitlusi. Ilus traditsioon on teha leerilastest pärast 

teenistust ja õnnitlemist ühine pilt kirikus altari ees või õues kirikuhoone 

taustal. 

Ristimis- ja leeripüha jumalateenistus 
744. Kui osa leeriõppijaist on ristimata, võib leeripüha jumalateenistuse 

pidada ka ristimise ja konfirmatsiooni talituse korra järgi (vt TK, lk 40 

Ristimine ja konfirmatsioon). Talitus algab ristimisega. Konfirmatsioo-

niküsimus esitatakse neile talituse alguses koos ristimisküsimusega. Kon-

firmeeritavad, kes on juba ristitud, loevad usutunnistust koos ristitavatega 

kaasa. Pärast ristimist küsitakse ka neilt konfirmatsiooniküsimus. Seejärel 
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jätkub talitus kõigile ühiselt konfirmatsioonipalve ja õnnistamisega. 

Kirikusse vastuvõtmine (ja tagasivõtmine) 
745. Teise kiriku liige, kes soovib saada EELK liikmeks, pöördub kirja-

liku avaldusega kohaliku koguduse õpetaja poole. Kui ta on veega ristitud 

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, kuid konfirmeerimata, saab ta leeri-

õpetust ja võetakse kirikusse vastu konfirmatsiooni kaudu. Kui EELK-ga 

liituda soovija on konfirmeeritud teises kirikus, saab ta vajalikku õpetust 

ja võetakse meie kirikusse vastu Talituste käsiraamatus toodud vastava 

korra järgi. 

746. Kirikusse vastuvõtmise korda saab kasutada ka olukorras, kui luter-

likust kirikust varem välja astunud inimest võetakse tagasi EELK-sse. 

747. Kirikusse vastu- ja tagasivõtmise talituse kasutamise vajalikkuse ot-

sustab koguduse õpetaja. 

748. Kui luterliku kiriku liige vahetab kirikutähe alusel kodukogudust, 

võetakse ta koguduse ühisel jumalateenistusel eestpalvesse. On loomulik, 

et nii vastu- ja tagasivõetu kui ka kodukoguduse vahetaja tuleb kogudu-

sega koos armulauale. 

749. Kirikusse vastuvõtmine toimub üldjuhul jumalateenistusel pärast 

jutlust ja usutunnistust. Talituse toimetab koguduse õpetaja. Kirikusse 

vastuvõtmist võib toimetada ka eraldi talitusena. 

 

Laulatus 

Abielu 
750. Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb loomises seatud korral. Jumal 

lõi inimese meheks ja naiseks ja asetas nad elama teineteise kõrval ja vas-

tastikuses armastuses (1Ms 1:27–28,31). Abielu on abikaasadele nii Ju-

mala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele 

ainuõiguse teineteist toetada ja teenida, elada korrastatud seksuaalelu ja 

kasvatada üheskoos järglasi. 

751. Kiriklikul abielu sõlmimisel tõotavad mees ja naine teineteist ar-
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mastada ja austada kuni elu lõpuni. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abi-

kaasade vastastikusel ennastsalgaval armastusel, mõistmisel, teenimisel, 

andestusel ja meeleparandusel. Nagu Kristus on andnud end ristikogudu-

sele, nõnda tuleb ka abikaasadel Kristuse eeskujul elada teineteise heaks 

(Ef 5:1–2). Abielutõotus kehtib kuni abikaasa surmani. 

752. Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, millega 

pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on 

kirikupoolne tunnistaja ja liidulepingu seaduslikkuse kinnitaja. Lisaks on 

laulatus eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja temaga koos 

laulatusele kogunenud kogudus palub abielutõotuse täitmiseks Jumala 

õnnistust. 

Üldpõhimõtted abielu sõlmimisel 
753. Kiriklikul abielu sõlmimisel on kaks mõõdet. Üks on vaimulik, Ju-

mala seatud korral ja tõotustel olev tegevus, teine on abieluliidu sõlmi-

mise juriidiline pool. Sellega erineb laulatus teistest kiriklikest talitustest, 

sest Kirik aktsepteerib ja õnnistab vaid abielu, mis on ka riigi seaduste 

järgi kehtiv. Samas jätab Kirik endale õiguse keelduda laulatamast juriidi-

liselt küll korrektset abielu, mis aga ei vasta kiriklikele tingimustele (nt 

kui abielluja ei ole täisõiguslik kiriku liige). Eesti Vabariigis on abielu 

sõlmimisel antud ka vaimulikele perekonnaseisuametniku õigused ja vai-

mulik saab laulatuse raames toimetada riikliku registreerimise.  

754. Perekonnaseisuametniku õigustega vaimulik veendub, et abielu sõl-

mimiseks on pruutpaaril täidetud nii riigi kui kiriku seadustes nõutud eel-

tingimused: abiellujad on ristitud ja konfirmeeritud, nad on vallalised ja 

õigusvõimelised, nad registreerivad seaduslikult oma abielu. 

755. Laulatuskorras sisalduvad seaduses ette nähtud sammud abielu sõl-

mimiseks: mees ja naine väljendavad isiklikult ja ühel ajal kohal viibides 

vaimuliku ees oma tahet sõlmida abielu ja vaimulik kuulutab nad seadus-

likeks abikaasadeks. Abielu sõlmimise protokolli allkirjastamine on või-

malik liita laulatustalituse sisse, pärast laulatamissõnu või talituse lõppu. 

Mainitud dokumendi allkirjastamine enne talitust ei ole soovitatav, sest 

sel juhul tuleb esitada vastav küsimus ja kuulutada abiellujad abikaasa-

deks kaks korda – juriidilisel registreerimisel ja laulatusel. 

756. Kui vaimulikul ei ole perekonnaseisuametniku õigusi, toimub abielu 

juriidilise sõlmimise akt perekonnaseisuametniku juures ja seejärel toime-

tab vaimulik laulatuse. 

757. Laulatust peetakse abikaasadele vaid ühe korra. Kui abikaasad on 
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oma abielu juriidiliselt lahutanud, kuid soovivad teineteisega uuesti sea-

duslikku abiellu astuda, peetakse neile abielu õnnistamise talitus. 

758. Segaabielu korral (kui üks osapool kuulub teise kristlikku konfes-

siooni) peab laulataja sellest eelnevalt teatama asjaosalise koguduse vai-

mulikule. Segaabielu laulatamine on mõeldav toimetada mõlema konfes-

siooni vaimuliku poolt ühiselt, ühe talitusena. Kui segaabielu on juba lau-

latatud teise abikaasa kirikus, teatatakse sõlmitud abielust kogudusele 

ning võetakse abielupaar eestpalvesse. Soovi korral võib pidada abielu 

õnnistamise talituse. 

759. Segaabielu laulatamisega sama põhimõtet saab kasutada ka kahe lu-

terliku (või anglikaani) kiriku liikme, kuid eri maade kodanike abiellumi-

se korral. Segaabielu puhul võib talitada ka nii, et abielu registreerimine 

toimub perekonnaseisuametis ja seejärel peetakse mõlema abikaasa kiri-

kus (ja kodumaal) abielu õnnistamise talitus. 

760. Ei laulatata abielu, kus üks abikaasa on ristimata. Kui üks abikaasa 

kuulub mõnda mittekristlikku konfessiooni, võib hingehoidlikel kaalutlus-

tel ja mõlema abikaasa nõusolekul abielu kiriklikult õnnistada. Niisu-

gustel ja muudel juhtumitel tuleb taotleda talituse pidamiseks luba pea-

piiskopilt või piiskopilt. 

761. Pikka aega kestnud registreeritud abielu puhul peab vaimulik abielu 

õnnistamise talituse. 

762. Juhised kihlumise ja laulatuse aastapäeva kohta on toodud Pühitse-

miste ja õnnistamiste käsiraamatu peatükis Tänu- ja õnnistamistalitused. 

Laulatuse koht ja aeg, talituse läbiviija 
763. Laulatuse kõige loomulikumaks toimumiskohaks on kirik või kabel. 

Erandkorras võib vaimulikuga kokkuleppel pidada laulatuse ka mõnes tei-

ses selleks sobivas kohas (nt pargis, mõisas, mere ääres või mujal). Ta-

lituse toimumise koha valikul arvestatakse laulatuse jumalateenistusliku 

iseloomuga ja asjaoluga, et abielu sõlmimine ja laulatus on avalik sünd-

mus. Seetõttu kodu ei ole laulatuse jaoks kõige parem koht. Koha valikul 

tuleb arvestada ka muid tegureid nagu mahutavus, sobivus talituse pida-

miseks, ilma mõju jms. 

764. Kui laulatus toimub mujal kui kirikus, asetatakse talituse toimumise 

kohta valge linaga kaetud laud, mis ehitakse risti, küünalde ja lilledega. 

Soovitav on tagada pruutpaarile põlvitamise võimalus. 

765. Välismaal juriidilist registreerimist või laulatamist reguleerivad nen-

de riikide ja kirikute seadused. 
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766. Laulatuse aeg lepitakse kokku talitust läbiviiva vaimulikuga. Kui 

üks laulatuse soovijatest või mõlemad soovijad ei ole talitust läbiviiva 

vaimuliku kogudusest, on selle vaimuliku kohus teatada laulatuse soovist 

asjaosalise või asjaosaliste koguduse hingekarjasele. Laulatuse toimumise 

aja suhtes ei ole kirikus erilisi nõudeid ega piiranguid. Kehtib vaid põhi-

mõte, et tuhkapäeval, palvepäeval ja Suurel Nädalal ei laulatata. 

767. Laulatuse toimetab ordineeritud vaimulik – piiskop või preester, 

erandkorras ka diakon piiskopi antud loa alusel. Soovitavalt on talitusel 

juures ka tunnistajad. 

Laulatustalituse ettevalmistus 
768. Laulatuse ettevalmistusse kuulub vaimuliku vestlus abielluda soovi-

jatega, kus seletatakse abielu tähendust ning laulatustalituse sisu ja korda. 

Oluline on läbi rääkida talituse muusika, sõrmuste andmise, ruumi kaunis-

tamise, pildistamise ja võimaliku filmimise asjus. Muusika valikul ja tali-

tusel kasutatava sümboolse tegevuse puhul tuleb arvestada talituse juma-

lateenistusliku iseloomuga.  

769. Laulatuse talitusvestlust on soovitav pidada abiellujate ja vaimuli-

kuga omavahel ilma kolmandate isikute juuresolekuta. Vestlusel tuleks 

käsitleda järgmisi küsimusi: 

 pruutpaari ühine minevik ja praegune elukorraldus; 

 abielu Jumala seatud korrana; 

 abielu juriidilised eeldused; 

 laulatuse tähendus ja talituse ülesehitus; 

 paarisuhte hoidmine ja kogudusepoolne toetus pärast pulmi. 

770. Pruutpaarile tuleb anda ka võimalus talituse läbiharjutamiseks. Sel-

lele kohtumisele kutsutakse võimalust mööda ka teised talitusega seotud 

isikud: isamees, pruutneitsid, kirikumuusik, kirikuteenija ja teised talitu-

sel kaasateenijad. Soovitav on läbi proovida pruutpaari sisenemist ja seis-

mist, altari juures liikumist ja pööramist, samuti sõrmuste andmist. Oluli-

ne on muusika (algus- ja lõpumäng, koguduselaulud ja muud muusika-

palad) osas kokku leppida.  

771. Abiellumise ettevalmistuse juurde kuulub ka kuulutamine. Jumala-

teenistusel nimetatakse, kes soovivad abielluda, ja nad võetakse koguduse 

ühisesse eestpalvesse. Abiellujate eest palvetamine võib toimuda ka püha-

päeval pärast laulatust. Abiellujate nimede nimetamine väljendab kogudu-

se palvet ja hoolt, samuti koguduse rõõmu sõlmitava/sõlmitud abielu üle. 

772. Abielu sõlmimisega seotud talitusteks on Talituste käsiraamatus 
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kolm põhikorda: laulatustalitus, laulatusmissa ja abielu õnnistamine. Neist 

kaht esimest korda kasutatakse abielu sõlmimisel. Abielu õnnistamise 

korda kasutatakse segaabielu puhul. Laulatusmissat peetakse siis, kui soo-

vitakse laulatusel osa saada armulauast. Laulatusmissa puhul on loomulik, 

et ka kogudus tuleb armulauale. Seetõttu on väga oluline enne laulatust 

kaaluda, kui palju on pulmakülaliste hulgas kristlasi, kellel on õigus ar-

mulauda vastu võtta, et laulatusmissa ei muutuks pulmarahvast kahte leeri 

eraldavaks sündmuseks. 

Laulatustalitus 
773. Enne talituse algust võib kokkutulnud rahvale tutvustada lühidalt 

talituse üksikasju. Seda võiks sel juhul teha pigem keegi abilistest (kogu-

duse esindaja või isamees). Selgitusi talituse, koguduse seismise-istumise, 

pildistamise, talituse lõpus kirikust väljumise, pruutpaari õnnitlemise jm 

kohta võib jagada ka laululehel.  

774. Vana traditsiooni kohaselt istuvad peigmehe sugulased ja sõbrad ki-

rikus paremal pool (peigmehe poolel) ja pruudi omad vasakul pool. Ühiste 

sõprade puhul ei ole seda põhimõtet võimalik täpselt jälgida. 

775. Laulatustalitusel võib kogudus traditsiooni kohaselt seista terve tali-

tuse aja. Kõne ja muusikaosade (koguduselaulu) ajal võib ka istuda.  

776. Laulatuse muusika jaoks on talituse korras märgitud kohad, kus 

võib kasutada koguduselaulu või muud vokaal- ja instrumentaalmuusikat. 

777. Küsimuses öeldakse abiellujate terve nimi (ees- ja perekonnanimi), 

mujal palvetes ja pöördumistes kasutatakse vaid eesnimesid. 

Sissejuhatus 

778. Talitusel tuleb pruutpaar algusmuusika ajal kirikusse ja põlvitab 

vaikseks palveks altari ette. Pruutpaar seisab altari (laulataja) ees nii, et 

pruut on peigmehe vasakul käel. 

779. Vaimulik tuleb koos pruutpaariga kirikusse (nende ees käies) või 

ootab pruutpaari altari juures. Soovi korral võib pruutpaar kirikusse jõu-

des istuda talle määratud kohtadele. Pruutpaari istmed võiksid seista alta-

rist sedavõrd eespool, nii et nad ei segaks pruutpaari altari juures seistes.   

780. Komme, et isa toob pruudi kirikusse, on tänapäeval minetanud oma 

algse otstarbe ja tähenduse. Kui abiellujad ometi soovivad, et pruut saa-

bub kirikusse oma isa saatel, ei ole ka vaja seda neile keelata. Laulatus al-

gab sel juhul järgmiselt: pruut liigub isa paremal käel. Peigmees ootab ki-

riku altariruumi ees või kiriku keskosas vahekäigus paremal poolel. Koh-
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tudes astub pruut peigmehe juurde ja nad astuvad kõrvuti (pruut peigmehe 

vasakul käel) altari juurde. Pruutpaari taga võivad liikuda ka pruutneitsid 

ja peiupoisid. 

781. Talitus algab koguduselaulu/muusikapala ja liturgilise tervitusega.  

On võimalik ka see, et vaimulik alustab tervituse ja sissejuhatussõnadega 

ning seejärel kutsub kogudust laulma alguslaulu.  

782. Alguspalveks on käsiraamatus antud mitmed võimalused. Loetakse 

või lauldakse psalm või peetakse palve. Soovi korral võib lugeda nii psal-

mi kui ka palve.  

Sõna 

783. Sõnaosas loetakse abielu puudutavaid kirjakohti. Kindlasti loetakse 

Jeesuse sõnu abielu seadmisest (Mt 19:4–6). Kui seda loeti juba talituse 

sissejuhatussõnades, siis seda teksti siinkohal uuesti ei korrata. 

784. Piiblilugemiste järel peab vaimulik laulatuskõne. Käsiraamat annab 

võimaluse pidada kõne kas kohe talituse alguses või talituse teises pooles, 

pärast laulatamist (ja abielu sõlmimise protokollile allkirjade andmist). 

Seda kõne pidamise varianti on mõttekas kasutada olukorras, kui talitust 

tuleb pidada võimalikult lühidalt. Pärast laulatamist saab vaimulik olukor-

da hinnata ja kui võimalik, siis võtab siin lühikese kõnega kokku talituse 

mõtted ja kuulutuse. 

785. Sõnaosa võib lõpetada koguduselaulu või muusikapalaga, mis juha-

tab sisse talituse järgmise osa. Kui sõnaosa ajal istus pruutpaar oma istme-

tel, astuvad nad nüüd altari (laulataja) ette. 

Laulatamine 

786. Laulatamisosa moodustavad küsimused peigmehele ja pruudile, sõr-

muste õnnistamine ja andmine (vahetamine), abieluliidu kinnitamine ja 

abikaasadeks kuulutamine (laulatamine) ning pruutpaari õnnistamine.  

787. Küsimusteks on käsiraamatus kaks erinevas sõnastuses, kuid sisult 

identset varianti – esimene põhinev vanemal ja üldlevinumal sõnastusel, 

teine pärineb Agendast. Vaimulik esitab sama küsimuse eraldi peigmehele 

ja pruudile. Laulatusküsimus piiritleb lühidalt kristliku abielu sõlmimise 

põhimõtted ja eesmärgi. Küsimusele „jah“ vastates väljendavad peigmees 

ja pruut isiklikult ja avalikult oma vaba tahet teineteisega abielluda ning 

tõotust teineteist armastada ja olla truu kuni elupäevade lõpuni.  

788. Laulatusküsimus peab olema abiellujatele arusaadav. Vajadusel esi-
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tab laulataja küsimuse abielluja emakeeles või see tõlgitakse talle. Kurtide 

ja tummade puhul tuleb küsimus ja samuti vastus esitada tõlgi vahendu-

sel.  

789. Kui vaimulik ei saa laulatusküsimusele vastust või vastus on eitav, 

katkestatakse talitus.  

790. Pärast küsimusi ja „jah“-vastuseid annab pruutpaar vaimulikule oma 

abielusõrmused, igavese liidu ja truuduse sümbolid. Üldjuhul ei tee nad 

seda ise, vaid isamehe või kellegi abilise vahendusel, kes ulatab vaimuli-

kule pruudi ja peigmehe sõrmused. On ka võimalik, et vaimulik võtab sõr-

mused enda kätte juba talituse alguses või enne talitust. 

791. Vaimulik hoiab mõlemat sõrmust üles tõstetuna enda ees ja ütleb 

sõrmuste õnnistuspalve (ja teeb sõrmuste kohal käega ristimärgi).   

792. Pruut ja peigmees panevad sõrmused ise teineteisele sõrme. Erand-

juhul paneb abiellujatele sõrmused sõrme vaimulik. Sõrmus pannakse 

vastavalt tavale parema käe neljandasse sõrme. Kui pruutpaaril on põhjen-

datud soov, võivad nad kanda abielusõrmust vasakus käes. 

793. Sõrmuste andmise ajaks pöörduvad peigmees ja pruut altari ees näo-

ga teineteise poole. Vaimulik annab esmalt peigmehele pruudi sõrmuse. 

Peigmees hoiab ühe käega pruudi paremat kätt ja teise käega pruudile an-

tavat sõrmust. Samal ajal ütleb peigmees peast või vaimuliku etteütlemise 

järgi tõotusesõnad ning lükkab siis sõrmuse pruudi sõrme. Seejärel annab 

vaimulik pruudile peigmehe sõrmuse ja pruut paneb samal viisil peigme-

hele sõrmuse sõrme. Tõotust võib öelda ka nii, et pruut ja peigmees hoia-

vad mõlema käega mõlemast sõrmusest kinni ning seejärel panevad sõr-

mused teineteisele sõrme. 

794. Pärast sõrmuste vahetamist pöördub pruutpaar uuesti vaimuliku 

poole, hoides teineteise paremast käest kinni. Vaimulik paneb oma pare-

ma käe nende ühendatud kätele (võib asetada ka stoola üle pruutpaari 

ühendatud käte) ja ütleb laulatussõnad. 

795. Laulatussõnadele järgneb pruutpaari õnnistamine. Laulatustalitusel 

on kaks võimalust: vaimulik paneb siinkohal oma käed peigmehe ja pruu-

di pea peale ja ütleb õnnistuse (sel juhul ütleb ta talituse lõpus õnnistuse 

kogu koguduse üle) või ütleb siinkohal lihtsalt õnnistussõnad ja paneb 

käed pruutpaari pea peale alles talituse lõpus.  

796. Laulamise järel võib olla abielu sõlmimise protokollile allkirjade 

andmine. See toimub altariruumis, sinna eraldi paigutatud laua juures. 

Teine variant on, et protokolli allkirjastamine toimub talituse lõpus, pärast 
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lõpulaulu. 

797. Pärast laulatamist (ja abielu sõlmimise protokollile allakirjutamist 

või allakirjutamise ajal) võib laulda sobiva ühislaulu. Kui talitusel kasuta-

takse vaid ühte laulu, siis võiks seda teha just siinkohal. 

798. Kui pruutpaar soovib talitusel teineteist suudelda, siis võib see toi-

muda pärast laulatus- ja õnnistussõnu või talituse lõpus. 

Palve ja läkitamine 

799. Eestpalveteks on käsiraamatus mitu erinevat palve varianti, nende 

hulgas ka palve, mida saab jagada pereliikmetele, ristivanemale ja sõbrale. 

Palved lõpetatakse lugedes üheskoos Meie Isa palve. Vaimulik ütleb õn-

nistussõnad kogu kogudusele. Kui lauldakse lõpulaul, sobib selleks tänu-

teemaline laul.  

800. Talituse lõppedes annab vaimulik pruutpaarile üle laulatustunnistu-

se (ja abielutõendi) ning õnnitleb neid lühidalt. Kus tavaks ja võimalik, 

antakse pruutpaarile ka kingituseks Piibel. Sobilik on kutsuda talitusel 

osalejaid ka pühapäeva jumalateenistusele, kus võetakse abiellunud kogu-

duse eestpalvesse.  

801. Kirikust lahkumisel pööravad peigmees ja pruut altari ees end näod 

ringi, olles pööramise ajal näoga teineteise poole, ja liiguvad välja, pruut 

peigmehe paremal käel.  

802. Pärast talitust võivad peigmehe ja pruudi perede liikmed ja pulma-

külalised tulla pruutpaari õnnitlema.  Kui õnnitlemine korraldadakse õues, 

siis liigub pruutpaar lõpumuusika ajal koos vaimulikuga kirikust välja. 

Nende järel tulevad välja ka peigmehe ja pruudi vanemad ja nende järel 

teised küalised. Õnnitlemine võib toimuda ka kirikus sees avaras ja sobi-

vas kohas. 

Laulatusmissa 
803. Laulatusmissa puhul liidetakse laulatuse osad missa sisse. 

804. Pruutpaar tuleb algusmuusika ajal kirikusse ja põlvitab vaikseks pal-

veks altari ette, seejärel lähevad peigmees ja pruut nende jaoks seatud is-

tekohtadele. Vaimulik tuleb koos pruutpaariga kirikusse (nende ees käies) 

või ootab pruutpaari altari juures. 

805. Pruutpaar võtab missast osa oma istekoha juures olles. Altari juurde 

tulevad nad laulatamisosaks, armulaua vastuvõtmiseks ja õnnistamiseks. 

Kogudus seisab ja istub nii, nagu missa korras on näidatud. 
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806. Pärast jutlust (ja usutunnistust; usutunnistus võib ka ära jääda) astub 

pruutpaar altari ette ja teenistus jätkub laulatamisosaga. Küsimused, sõr-

muste õnnistamine ja andmine, laulatamine ja eestpalved peetakse laula-

tustalituse korra järgi. Eestpalvete ajaks läheb pruutpaar uuesti oma koh-

tadele.  

Muud laulatust puudutavad juhised on toodud eespool. 

Abielu õnnistamine 
807. Abielu õnnistamise puhul kasutatakse laulatustalituse ülesehitust ja 

tekste. Laulatamisosa asemel toimub abielu õnnistamine. 

808. Segaabielu õnnistamisel, kui laulatus on juba toimunud teise abikaa-

sa kirikus, jäävad küsimused, sõrmuste õnnistamine ja sõrmuste andmine 

ära. Muud laulatust puudutavad juhised on toodud eespool. 

Laulatusega seotud erijuhtumid 

Mitme pruutpaari koos laulatamine 

809. Mitme pruutpaari korraga laulatamisel esitatakse küsimused igale 

asjaosalisele eraldi. Nõndasamuti öeldakse ka laulatus- ja õnnistussõnad 

igale pruutpaarile eraldi. 

Erinevate keelte kasutamine laulatusel 

810. Kui laulatatavatest ühel on teine emakeel, püütakse laulatusel kasu-

tada võimalust mööda mõlemat keelt. Talitust tõlgitakse vahetult või saa-

vad inimesed tõlget jälgida laululehel. Piiblitekstide ja palvete puhul saab 

kasutada pruutpaari mõlema poole pere liikmeid ja sõpru. Laulatusküsi-

mus öeldakse võimaluse korral nii peigmehele kui pruudile tema emakee-

les. 

Laulatus ja ristimine 

811. Võib tulla ette juhtumeid, kus abiellujad soovivad samal talitusel 

ristida ka oma last või lapsi. Sel juhul toimub esmalt laulatus ja seejärel 

ristimine. Käsiraamatu vastavaid kordasid tuleb omavahel ühitada, et tali-

tus ei muutuks ülearu pikaks ega jääks ka midagi olulist ära. Talitust saab 

liigendada sellega, et talituse sees vahetatakse kohti – laulatuse järel liigu-

takse ristimisnõu juurde. Tuleb jälgida, et peetakse mõlemale talitusele 

omased ja vajalikud osad.  
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Piht 

Patukahetsus ja meeleparandus 
812. Jeesus Kristus on Kirikule andnud volitused inimesi nende pattudest 

vabaks mõista või nende patud neile kinnitada (Jh 20:23; Mt 16:19), s.o 

võtmete meelevalla (potestas clavium). 

813. Piht koosneb kahest osast: kristlane tunnistab vaimulikuga nelja sil-

ma all olles Jumalale oma patud üles (confiteor) ja saab patud andeks vai-

muliku sõnade läbi (absolutio). Esimene neist on inimese tegevus: pihili-

ne kahetseb oma pattu ning palub lohutust ja kinnitust oma hingele. Tei-

ses osas tegutseb Jumal: Tema mõistab pihilise pattudest vabaks sõna lä-

bi, mis on pandud inimese suhu (Suur katekismus, Lühike pihimanitsus). 

814. Piht on inimesele teeks lepitusele Jumalaga ja iseendaga Kristuse 

Kiriku osaduses: 

 Jumalaga – pihil annab Jumal ise pihi vastuvõtja kaudu patud an-

deks; 

 iseendaga – kui inimene ei pea oma süüd peitma enda sisimasse, 

vaid võib selle avameelselt üles tunnistada ning koormast vabaneda, 

toob see uut rõõmu ja tugevdab osadust Kristusega ja kaasinimeste-

ga; 

 Kristuse Kiriku osaduses – patt hävitab koguduse vaimulikku elu-

jõudu ja rikub nii kogu Kristuse Kirikut. Kui me kahetseme oma 

patte ja loodame Jumala halastusele, saame seda jõudu, mille najal 

kogu Kirik maa peal elab. 

815. Ristimisel loob Jumal inimesega osaduse, mis kasvab tugevamaks 

armulaua ja pihi kaudu. Ristimine tuletab meile meelde, et inimene peab 

igapäevases patukahetsemises ja meeleparanduses patule surema ja iga 

päev taas uuele elule üles tõusma (Väike katekismus, IV pt). Piht juhib Ju-

malaga osaduse uuenemise ja süvenemise juurde. Tema andestus, lohutus 

ja julgustus on pihilisele eluliseks abiks, mis juhib inimese tänulikkusele 

ja Kristuse siirale järgimisele. 

816. Pihti toimetatakse jumalateenistusel või eraldi talitusena. Pihitakse 

üksinda (erapiht) või ühiselt (ühispiht). Piht võib olla ka üks osa kahe isi-

ku või rühma (nt abikaasad, perekonnad, fraktsioonid, valitsused, firmad 

jt) lepitamisest. 

817. Pihti võtab vastu piiskop või preester. Pihi vastuvõtja on kohustatud 

pidama pihisaladust. 
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Erapiht 
818. Erapiht algab, kui inimene avaldab soovi pihtida. Selle soovi väljen-

damine tagab talle pihisaladuse. Pihi vastuvõtja võib ka ise esitada vasta-

va sissejuhatava küsimuse. 

819. Vaikimisnõue ei puuduta ainuüksi pihitunnistust, vaid ka seda, kes 

ja millal on pihil käinud. Igaühel peab olema võimalus tulla pihile ja hin-

gehoidlikule vestlusele tähelepanu äratamata. 

820. Erapihil tunnistatakse üles need patud, millest ollakse teadlik. Ei ole 

õige sundida inimest loetlema kõiki oma patte või mõningaid patte n-ö 

igaks juhuks üles lugema. Inimest ei saa ka hirmutada ega sundida pihti-

ma. Kogudust tuleb õpetada, et piht on seatud just nimelt inimese tarvis ja 

tema aitamiseks. Piht kuulub loomuliku osana kristlase elu juurde. 

821. Tähtis on kogudusele teada anda ja regulaarselt meelde tuletada, et 

pihile võib tulla igal ajal, aga kindlatel aegadel on vaimulik vastavas ko-

has valmis pihti vastu võtma. 

822. Materjal pihiks ettevalmistumise ja talituse ülesehituse kohta olgu 

koguduseliikmetele kättesaadav. Süümejuurdluseks on pihtijal võimalik 

kasutada nt kümmet käsku, pihipeeglit ja kahetsuspsalme (psalmid 6, 32, 

38, 51, 102, 130, 143 jm). Pärast pihitalitust antakse pihilisele võimalus 

veel omaette palvetada. 

823. Erapiht toimugu rahulikus paigas: kirikus, käärkambris, kabelis, eri-

lises vastuvõturuumis, pihitoolis või mujal, kus on välistatud pealtkuula-

mine ja kus on võimalik segamatult vestelda. Soovitav on leida pihilisele 

võimalus põlvitamiseks. Pihiline ja pihi vastuvõtja võivad koos põlvitada 

altarivõre ääres. Vaimulik riietub üldjuhul ametirüüsse. 

824. Erapihti toimetatakse käesolevas peatükis antud korra järgi või va-

bas vormis, kus on patutunnistus ja pattude andeksandmine. Pihile võib li-

sanduda hingehoidlik vestlus. 

825. Erapihi vastuvõtja peab pihilisele andma aega ülestunnistuseks ja 

kuulama pihtija lõpuni. Pihilist katkestatakse vaid siis, kui ta kaldub asjast 

kõrvale. Patutunnistusest minnakse üle pattude andeksandmisele siis, kui 

pihiline on end tunnistanud Jumala ees süüdi, tahab end parandada ja 

heastada tekkinud kahju. Kui pihiline ei ole selleks valmis, ei saa vaimu-

lik anda pattude andeksandmist. 

826. On võimalik ka olukord, et inimene alles hingehoidliku vestluse 

käigus avaldab soovi pihiks. Sellistel puhkudel peab vaimulik olema val-

mis üleminekuks hingehoidlikult vestluselt erapihile. 
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Pihijumalateenistus 
827. Et koguduse vaimuliku kohuseks on koguduseliikmete hingehoidlik 

teenimine, siis on soovitav pidada regulaarseid pihijumalateenistusi, mis 

suunavad inimest enesesse vaatama, kasvatades teda sel moel. Pihijumala-

teenistuse eesmärk on juhatada kohalolijaid Jumala sõna kaudu oma süda-

metunnistust läbi katsuma ja aidata nende elu Jumala lepituse kaudu 

uuendada. 

828. Pihijumalateenistust peetakse soovitavalt enne pühapäevast missat 

või muul sobival ajal. Pihijumalateenistus kuulub eriti paastu- ja advendi-

aja liturgilise elu juurde. 

829. Pihijumalateenistust peetakse puldist ja/või altari juurest. Väiksema 

osalejate hulga korral võivad nad kõik koguneda juba jumalateenistuse al-

guses kooriruumi. 

830. Sõnaosa võib läbi viia mitmel viisil, vastavalt võimalustele ja vaja-

dusele. 

831. Ühispihi osas toimub pattude andeksandmine soovitavalt koos käte 

pealepanemisega. Pihijumalateenistusega ühenduses (selle ajal või enne 

jumalateenistust) võib anda koguduseliikmetele võimaluse erapihiks. 

832. Kui soovitakse pühitseda armulauda, toimub see argipäevamissa 

korra järgi pärast pihiosa. 

 

Haigete armulaud ja hingehoid 

Hingehoid koguduse elus 
833. Jeesus õnnistas ja tervendas haigeid. Tema juurde võivad tulla nõr-

gad, väsinud, kannatada saanud, haiged – kõik abivajajad. Jeesuse eeskuju 

järgisid ka Tema jüngrid ja kogu kristlik Kirik. Seda koguduse osadust ja 

hoolitsust oma haigete, vanade, üksikute ja puuetega liikmete, eriti surija-

te eest, väljendab nende külastamine, hingehoidlik vestlus, armulaua jaga-

mine, võidmine, palvetamine ning nende Jumala sõnaga toetamine kodus, 

haiglas ja mujal hoolekandeasutustes. 

834. On loomulik, et haige otsib võimalust vaimulikuga koos palvetami-
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seks, armulaua vastuvõtmiseks ning lohutuse ja julgustuse otsimiseks. Ini-

mesed, kes vanaduse või haiguse tõttu ei pääse kirikusse, kutsuvad vähe-

malt kord aastas vaimuliku koju armulauda jagama. 

835. Haigete võidmine kui eestpalve ja õnnistamise talitus on vana krist-

lik traditsioon, mille aluseks on Jaakobuse kirjas toodud korraldus (Jk 5: 

13–17). Vanas ja Uues Testamendis on õli tuntud kui ravim (Js 1:6; Mk 

6:12–13; Lk 10:34). Haige võidmine toimub Issanda Jeesuse Kristuse ni-

mel. Talitus on haige jaoks eriliselt seotud Kristusega (sõna-sõnalt tähen-

dab Kristus kreeka keeles: Jumala poolt ‘võitu’, ‘salvitu’), kes on ise kan-

natanud ja lubanud haigeid päästa. Käte pealepanemine ja õli sümbolisee-

rivad Issanda ligiolekut: Püha Vaimu kaudu annab Issand tervendavat vä-

ge. Sellepärast on kristlasel iga tõsisema haiguse korral õigus paluda seda 

talitust, et kogeda Issanda toetavat ja julgustavat ligiolekut. 

836. Võidmine on elavate jaoks, see ei tähenda haige enneaegset loovu-

tamist surmale. Talitus toimub haige enda soovi korral, teadvuseta olekus 

haigele ei tehta võidmist. 

837. Ligimesearmastus kohustab kristlasi palvetama ajalikust elust lah-

kuva venna või õe pärast ja koos temaga, et saada jõudu lootuses ja usus, 

et paluda Jumala halastuse pärast ja võita inimese loomulikku hirmu sur-

ma ees. Meie ülesanne on ka osaleda surija omaste kaotusvalus ja lohuta-

da neid kristlikus lootuses. 

838. Surija saatmisel saame toetuda ristimisele, milles inimene on ristiga 

igavesti märgistatud Jeesuse surma ja ülestõusmise osadusse. Ristimist 

meenutades tehakse surija laubale käega ristimärk ja loetakse apostlikku 

usutunnistust (ristimistunnistust). Armulaud on kui teemoon (viaticum) 

reisiteele läbi surmavalla. 

839. Kui vaimulikku kutsutakse raskesti haige juurde, on tema kohus vii-

vitamata haiget külastada. Ka kergemalt haigete ja vanade puhul tuleb 

kutsele võimalikult kiiresti reageerida. 

840. Armulauda jagab ja võidmist toimetab vaimulik või tema puudumi-

sel diakon. Haige juurs kodus või mujal võib hingehoidlikku palvust, sa-

muti surija saatmist tarvidusel läbi viia ka koguduse õpetaja volitusel il-

mik, kes on saanud asjakohase ettevalmistuse. 

Haigete armulaud 
841. Käesolevas peatükis antud armulaua kord on mõeldud armulaua pü-

hitsemiseks koos koguduseliikmetega, kes tervislikel põhjustel ei saa kiri-

kusse armulauale tulla. 
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842. Kui haige või surija seisukord on kriitiline, lühendatakse talitust või 

nihutatakse piiblilugemised ja palveosa pärast armulauda. Kõige lühem 

talituse viis on: liturg loeb koos haigega patutunnistuse või esitab vastava 

küsimuse, loeb seadmissõnad ja Issanda palve (reserveeritud andide puhul 

vaid Issanda palve), jagab sakramendi ning lõpetab õnnistamisega. Surija-

le saab armulauda anda vaid siis, kui ta on teadvusel ja on suuteline sakra-

menti vastu võtma. 

843. Armulauariistad asetatakse asjaosalise lähedale tema vaatevälja. Kui 

võimalik, kaetakse laud valge linaga ning asetatakse sellele põlev küünal, 

rist ja soovi korral ka lilled. Tuleb jälgida, et vaimulik oleks talituse ajal 

haigele/haigetele nähtav ja kuuldav. Vaimulik rõivastub talituseks ameti-

rüüsse. 

844. Kui olukord võimaldab, püüab vaimulik enne talitust haige või va-

nuriga vestelda ning anda võimaluse pihiks. 

845. Talituse läbiviija tutvustab enne talituse algust asjaosalisele/asjaosa-

listele talituse sisu ja käiku. Ühist laulu kasutatakse vastavalt võimalustele 

ja soovile. Talituse laulud valitakse nii, et need on asjaosalisele tuttavad ja 

sõnad kättesaadavad. 

846. On hea, kui talitusest võtab osa asjaosalise omakseid ja sõpru või 

haigla toakaaslasi. Neidki kutsutakse armulauaosadusele. Kui omakseid 

või muud kogudust pole juures, siis vaimulik loeb/laulab ise ka koguduse-

le mõeldud vastused. 

Armulauajumalateenistus haiglas või hooldekodus 
847. Haigla või hooldekodu patsientidega, ka haige kodus pereringis pee-

takse ühine armulauajumalateenistus käesolevas peatükis antud korra järgi 

või missa korra järgi. Juhised teenistuse ettevalmistusteks on toodud ees-

pool (vt lk 110 Haigete armulaud). 

848. Juhul, kui kõik armulauale soovijad ei saa oma olukorra pärast ju-

malateenistusest kohapeal osa võtta, viiakse pühitsetud armulauaannid 

neile pärast jumalateenistuse lõppu palatisse või koju. Nii on toimitud ju-

ba esimestel kristlikel sajanditel, kui neile koguduseliikmetele, kes ei saa-

nud osa võtta ühisest armulauast, viisid diakonid pühitsetud armulaualei-

va ja -veini koju. 

849. Neile, kes haiglas või hooldekodus peetaval ühisel teenistusel ei 

saanud olla kohapeal, kuid on võinud oma toast vähemalt kuulates juma-

lateenistust jälgida, viib vaimulik pühitsetud leiva ja veini pärast jumala-

teenistust ning õnnistab neid. Kui armulauale soovija ei saa ühiselt peeta-
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vast jumalateenistusest osa, peetakse armulauatalitus tema juures. Pühitse-

tud armulauaandide kasutamisel ei loeta enam armulauapalvet uuesti (vt 

lk 117 armulauapalve variant B). Leivakarp ja veinianum jäävad suletuks, 

leiba ja veini ei puudutata ega tõsteta seadmissõnade meeldetuletamise 

ajal. Leivakarp ja veinianum avatakse vahetult enne jagamist. 

850. Armulauaandide reserveerimisest teatab vaimulik seoses eestpalve-

tega, enne armulauapalvet või pärast armulaua jagamist. Samuti toimitak-

se ka siis, kui annid reserveeritakse koguduse põhijumalateenistusel. Pü-

hitsetud leib ja vein tuleb viia jagamisele võimalikult kohe pärast jumala-

teenistust. Sellega rõhutatakse, et ka reserveeritud andidest osasaajad, kui-

gi nad ei saa olla koguduse ühisel jumalateenistusel, on kogudusega armu-

lauaosaduses. 

Haigete võidmine 
851. Võidmisel kasutatakse oliiviõli või muud taimeõli. Talitusel tarvita-

tav õli valatakse kas õlitoosi või taldrikule. Võidmisel kastab võidja pöid-

la õlisse ja teeb siis sellega ristimärgi võitava otsaesisele. 

852. Võidmise õli (ja armulauariistad) asetatakse asjaosalise lähedale te-

ma vaatevälja. 

853. Kui olukord võimaldab, püüab vaimulik enne talitust haige või va-

nuriga vestelda ning anda võimaluse pihiks. Talituse läbiviija tutvustab 

enne talituse algust asjaosalisele/asjaosalistele talituse sisu ja käiku. 

854. Võidmise sõnu on võimalik kasutada ka lihtsalt haige õnnistamise-

na, kui õli ei ole võimalik või ei soovita kasutada. Muud haigete külastust 

ja armulauda puudutavad juhised on toodud eespool. 

Palve surija juures 
855. Surijale jagatakse armulauda, kui ta on kontaktivõimeline. Surijat 

külastades tuleb vaimulikul eriti jälgida, kas haige soovib pihtida. Kui su-

rija seda soovib, toimub erapiht juba enne armulauda. 

856. Kui olukord vähegi lubab, võib surija juures pidada haigete võidmi-

se ja armulaua talituse. Pärast pattude andeksandmist loetakse võimalusel 

apostlik usutunnistus (ristimistunnistus) ja talitus jätkub edasi armulaua-

osaga. Seejärel, pärast armulaua jagamist, peetakse eestpalve ja surija 

võidmine (või selle asemel surija õnnistamine). 

857. Kui surija on kontaktivõimetu, peetakse omastega surivoodi juures 

palvus, kus võib kasutada psalmi, piiblilugemist, laulu, litaaniat, Issanda 

palvet ja teisi asjakohaseid palveid ning õnnistamissõnu. Psalmide, piibli-
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lugemiste ja palvete valik on toodud peatüki lõpus. Surija saatmisel on 

vana tava kohaselt loetud ka Kristuse kannatuslugu. 

858. Palveid surija juures võivad kasutada ka surija omaksed ja sõbrad 

vastavalt olukorrale. Kui surija suudab, loeb ta palveid kaasa. Talle antak-

se võimalus ka ise oma soovid ja õnnistus juuresolijatele edasi anda.  

 

Matus 

Surm ja kristlik matus 
859. Kõik kristlased, nii elavad kui surnud, kuuluvad kokku ja moodusta-

vad üheskoos Jumala rahva ruumi ja aegu ületava osaduskonna. Kristlasi 

ei saa lahutada oma Issandast miski, isegi mitte surm (Rm 8:38). 

860. Ülestõusmisusk on määrav aspekt kristlikus surma- ja matusekäsitu-

ses. Kristuse matmine ja surnuist ülesäratamine on kristlastele selge märk, 

et ka meile on haud puhkeasemeks enne ülestõusmist ja kõigi Jumala tõo-

tuste lõplikku täitumist. Seepärast ei pea kristlased surma ja surnute pärast 

olema kurvad nagu need, kellel ei ole lootust (1Ts 4:13). 

861. Oma liikmeid väärikalt maha mattes järgib kogudus Toobiti eesku-

ju, kes ei jätnud oma rahva seast surnuid maa peale vedelema, vaid mattis 

nad maha (Tb 1:17–18). Surnute matmisega väljendatakse armastust nii 

mahajääjatele kui ka surnule endale. Kristlased on pidanud matust armas-

tusteoks, millest Jeesus räägib tähendamissõnas viimsest kohtust (Mt 25: 

31–46). 

862. Kristlikul matusel on kesksel kohal surma ja kaduvuse tunnistami-

ne, tänu ja palve lahkunu eest. Suur tähendus on hingehoiul: lohutusel, 

evangeeliumi kuulutamisel, lootuse ja ülestõusmisusu tugevdamisel ning 

üleskutsel oma elu targalt kasutada. Matus koosneb palvuste ja talituste 

reast, millega kristlik Kirik oma liikmeid surmateele saadab. Ei saa tõm-

mata piiri surija saatmise ja matuse ning matuse ja leinajate hingehoiu va-

hele. Matus algab mõnes mõttes juba surivoodil ja jätkub pärast lahkunu 

muldasängitamist mälestamise kujul. Talituste käsiraamatu vastav pea-

tükk käsitleb talitusi ja palvusi alates puusärkipanekust ning lõpetades 
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mälestamisega. Sobivat ainest leiab ka peatükist Haigete armulaud ja hin-

gehoid. 

Üldpõhimõtted matusel 
863. Igal ristitud inimesel on õigus kiriklikule matusele, hoolimata sel-

lest, kas ta oli aktiivne koguduseliige või tema kontakt kodukogudusega 

oli katkenud. Kiriklikku matust ei peeta, kui lahkunu oli kirikust välja as-

tunud või selgelt väljendanud talitusest keeldumist. Kui matust korralda-

vad omaksed sellises olukorras siiski soovivad vaimulikku talitust, tuleb 

lahkunu soovi austades leida hingehoidlikult sobiv viis palvuseks ja krist-

likuks lohutuseks. 

864. Surnult sündinud lapsele peetakse kiriklik matusetalitus lapse matu-

se korra järgi. Kristlastest vanemate veel ristimata lapse surma korral ka-

sutatakse samuti lapse matuse korda. 

865. Ristimata täiskasvanu või kirikust välja astunud inimese matuse üle 

otsustab koguduse õpetaja, kaaludes kõiki argumente ja hingehoidlikke 

aspekte. Kui omaksed soovivad vaimulikku talitust, tuleks seda ka või-

maldada. Kirik ei pea keelama inimestele evangeeliumi ega hoiduma pal-

vetamast elavate ja surnute eest. Lugemiste, laulude ja palvete valikul ar-

vestatakse sellega, et inimene ei olnud ristitud. Vana tava kohaselt ei too-

da sellisel juhul lahkunut kirikusse, talitus peetakse kodus, kabelis või 

kalmistul.  

866. Ristitud inimese enesetapu korral tuleb hingehoidlikult arvestada 

surma motiivide, lahkunu tervisliku ja hingeseisundiga, õnnetuse või hal-

bade kokkusattumuste võimalustega. Kui inimene ei olnud väljendanud 

oma vastuseisu, peetakse tema matusel korrakohane matusetalitus.  

867. Kui lahkunu surnukeha ei ole matusel füüsiliselt kohal (nt uppunu 

on jäänud merre, õnnetuses hukkunu ihu on hävinenud või lahkunu on ju-

ba varem mulda sängitatud, kuid hauale ei saa mõjuvatel põhjustel min-

na), peetakse asjakohane palvus ja usaldatakse lahkunu palves Jumala 

hoolde. 

868. Kristliku matuse puhul peetakse loomulikuks surnukeha matmist. 

Ka surnukeha tuhastamine ei ole keelatud, kui surnukeha põletamist ei 

toimetata ristiusuga vastuolus olevatel põhimõtetel.  

869. Surnukeha või tema tuhk maetakse kalmistule. Tuhaurni võib paigu-

tada ka kalmistu või kiriku kolumbaariumisse või leitakse sellele muu pü-

siv väärikas koht. Tuhaurn maetakse või paigutatakse mujale püsivasse 

kohta võimalikult kiiresti pärast tuhastamist, kõige hiljemalt aasta jooksul. 
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Inimestele tuleb seletada, et ka tuha puhul on tegu ikkagi inimese maiste 

säilmetega ja sellega tuleb ümber käia surnukehale kohase lugupidamise 

ja väärikusega. 

870. Surnukeha tuhastamise puhul peetakse matusetalitus enne tuhasta-

mist. 

Matuse koht ja aeg, talituse läbiviija 
871. Matusetalitus toimub: a) kolmeosalisena – ärasaatmine, matusetali-

tus kirikus/kabelis ja muldasängitamine surnuaial; b) kaheosalisena – ma-

tusetalitus ja muldasängitamine surnuaial; c) üheosalisena – haual või kre-

matooriumikabelis. Pärast tuhastamist võidakse urn asetada hauda eraldi 

vaimuliku talitusega. Inimene loetakse kiriklikult maetuks, kui on toimu-

nud mullapanek. Kohaliku tava järgi toimub mullapanek ehk matmine 

haual või kirikus/kabelis. Tuhastamise puhul toimub mullapanek alati en-

ne tuhastamist matusetalitusel krematooriumi kabelis või kirikus. 

872. Matuse läbiviimise ja kirikuraamatusse sissekandmise eest vastutab 

vaimulik. Tema volitusel võib talitust pidada ka ilmik, kelleks võib olla 

täieõiguslik koguduseliige. 

Matusetalituse ettevalmistus 
873. Matuse puhul arvestatakse konkreetset olukorda, võimalusi ja koha-

likke tavasid. Käesolevas peatükis antud talituste kavad sisaldavad palju 

valikuvariante. 

874. Matusetalituseks ettevalmistamisel tuleb vaimulikul leida aega vest-

luseks lahkunu omastega, soovitav on külastada kodu juba enne matust. 

Oluline on tutvustada matusetalituse korda ja sisu, kokku leppida muu-

sika, pildistamise, lahkunuga viimase jumalagajätu, haua tegemise, pärga-

de panemise, mälestamise jms asjus. 

875. Talitusvestlusel on soovitav käsitleda järgmisi küsimusi: 

 lahkunu elu ja surm; 

 omaste tunded pärast lähedase lahkumist; 

 kristlik arusaam surmast ja matusetalituse tähendus; 

 matusetalituse koht, aeg ja muud praktilised küsimused; 

 peielaua ja mälestamisega seotud küsimused; 

 elu pärast matuseid. 

876. Oluline on omastele selgitada matusetalituse erinevate talitusosade 

praktilist või sümboolset tähendust, et vältida ebausumomenti. 

877. Eriti tähtis on hingehoidlik vestlus omastega erandlike surmajuhtu-
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mite puhul, nagu enesetapp, noore inimese surm, liiklusõnnetuses hukku-

mine jms. Vaimulikul tuleb sel puhul varuda rohkem aega leina, süütunde, 

kibestumise ja muude tunnetega tegelemiseks.  

Matusega seotud üldised teemad ja praktilised 

küsimused 
878. Koguduse ühisel laulul on matusel oluline koht. Muusikaosa kohal 

võib kasutada ka koori, solisti, orelit või muud instrumentaalmuusikat. 

Kristlikul matusel on kohane kasutada üksnes kristliku sisuga laululehti.  

879. Õnnistamis- ja matmissõnades kasutatakse lahkunu täisnime (eesni-

mi ja perekonnanimi). Lapse puhul nimetatakse vaid eesnime. Tiitleid ei 

loetleta, samuti ei kasutata kunstnikunime.  

880. Järelehüüded öeldakse pärgade asetamise ajal. Elulugu saab pike-

malt meenutada kodusel palvusel või pärast matusetalitust peielauas. Ei 

ole taunitav lugeda matusetalituse käigus ette  lahkunu omaste poolt kirja 

pandud elulugu. 

Puusärgi kandmine ja asetus talitusel  

881. Puusärki kantakse ja veetakse, jaluts ees. Kirikus ja kabelis aseta-

takse puusärk jalutsiga välisukse poole. Talituse toimetaja seisab puusärgi 

peatsis. Omastele varutakse istumiskohad esimesse pingiritta või puusärgi 

lähedusse. 

882. Matuseküünalde kasutamisel asetatakse need puusärgi peatsisse või 

peatsisse ja jalutsisse. Kus on kasutusel paasaküünal, asetatakse see puu-

särgi peatsisse. 

883. Kodusel talitusel võib puusärgi peatsisse asetada ka valge linaga 

kaetud väikese laua ja sellele küünlad (võimalusel ka krutsifiks/rist ja 

Piibliraamat). 

Puusärgi avamine lahkunuga hüvastijätuks 

884. On üldine tava, et matusetalituse ajal on puusärk avatud ja matuse-

lised saavad lahkunut vaadata. Lahkunu isiklik nägemine üldjuhul toetab 

inimest leinaprotsessis ja matuselistele on vajalik anda võimalus lahkunu-

ga isiklikult jumalaga jätta. Kui puusärki ei saa esteetilistel või muudel 

põhjustel matuselistele surnukeha vaatamiseks avada, siis võib isikliku 

jumalagajätmise korraldada vaid lähemate omaste ringile enne talitust või 

matusele eelnevatel päevadel. Kui omaksed soovivad, et puusärki matusel 

ei avata, siis peetakse talitus suletud puusärgiga. 
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Matusepärjad ja -lilled 

885. Matuselised võtavad matusele tulles kaasa pärja või lilled, mis ase-

tatakse talituse lõpul hauale. Tuhastamismatuse puhul, aga ka lahkunu 

vastava soovi korral pärgi ei tooda, vaid piirdutakse lilleõie või väikese 

kimbuga. Matuselised asetavad pärjad ja lilled juba talitusele saabudes 

puusärgi juurde. Hauale edasi liikudes võetakse need jälle matuseliste 

poolt enda kätte ja asetatakse hiljem juba valmis tehtud hauakääpale. Tu-

hastamismatuse puhul jäetakse lilled talituse lõppedes puusärgi juurde. On 

ka võimalik, et lilled võetakse kaasa ja viiakse pärast peielauda lahkunu 

hauaplatsile. 

886. Matusepärjale ja suurematele kimpudele seotakse külge kaks linti, 

kuhu kirjutatakse tavaliselt lahkunu nimi (kellele pärg on pühendatud) ja 

pärja toojate nimed või seos lahkunuga (kes on pärja pühendajad). Teksti 

ruum on pärjalintidel enamasti piiratud. Ometi tuleks püüelda selle poole, 

et matuselised võiksid pärjalindile lisada lahkunu mälestuseks lühikese 

piiblisalmi või järelhüüde.  

Puusärgi kattelina 

887. Suletud puusärgi kaanele võib asetada valge kattelina (pallum), mis 

tuletab meelde valget ristimisrüüd. Tavaks on kasutada kattelinana ka 

kootud vaipa või tekki, riiklikel ja sõjaväelistel matustel laotatakse puu-

särgi kaanele Eesti lipp. Tavaliselt asetatakse kattelina puusärgile haual 

enne puusärgi haudalaskmist. Kattelina võib kaanele panna ka kohe pärast 

puusärgi viimast sulgemist.  

888. Kattelina jääb puusärgile ja maetakse hauda. Lippu hauda ei panda, 

vaid antakse kokkuvolditult omastele üle. 

Rist ja hauaplaat 

889. Hauakääpale asetatakse rist või hauaplaat lahkunu nimega ja võima-

lusel ka sünni- ja surmadaatumitega. Kristlase haua kauneim sümbol on 

rist. On ilus komme raiuda hauakivile ka sobiv piiblisalm.  

890. Hauaplaat asetatakse tavaliselt juba talituse alguses puusärgi jalut-

sisse. Kuna hauale viidav rist on enamasti kõrge, ei saa seda puusärgi ja-

lutsisse seisma panna ega sobi seda ka külili puusärgi kõrvale tõsta. Pi-

gem asetatagu hauarist ruumi seina najale püsti. Kui kirikus on olemas 

protsessioonirist, võib selle asetada puusärgi juurde seisma. Protsessiooni-

risti võib kanda ka matuserongkäigus kõige ees. 
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Matuserongkäik  

891. Protsessiooni kord matusel on tavaliselt järgmine: rist (hauarist või 

protsessioonirist, võimalusel ka küünlad), hauatahvel, vaimulik, puusärk, 

omaksed, teised matuselised. Pärgi ja kimpe kannavad matuselised puu-

särgi järel. Võimalik on lähedaste omaste ja asutuse või organisatsiooni 

pärgade kandmine protsessiooni alguses risti ja vaimuliku vahel. Siiski 

tuleb vältida olukorda, kus kõik matuselised astuvad puusärgi ees. Sama 

tava kehtib ka lahkunu teenetemärkide ja organisatsiooni lippude prot-

sessioonis kandmisel. 

892. Kui matusetalituse ajal transporditakse puusärki teekonna mingis 

osas autoga, ei ole mõtet protsessioonikorda rangelt järgida, vaid lastakse 

puusärgiautol sõita ees ja matuselised liiguvad auto järel. Autode järje-

kord matuserongis on: puusärki transportiv auto, auto lähemate omastega 

(ja vaimulikuga), teised matuselised. 

Peielaud 

893. Peielaud annab lisaks kehakinnitusele võimaluse matuseliste koos-

olemiseks, ühiseks meenutuseks ja tänuks. Vaimuliku osalemine peie-

lauas on leinajate hingehoiu seisukohalt hea ja vajalik, peielauas on või-

malik kokku võtta matusel üles kerkinud teemasid, inimesi lohutada ja 

julgustada. Peielaud on ka koht, kus matuselised võiksid pidada lühikesi 

kõnesid ja lahkunut isiklikult meenutada.  

Palvus pärast lähedase surma (Puusärkipanek) 
894. Palvus peetakse võimalikult peatselt pärast surma paigas, kus lahku-

nu suri või kus lahkunut hoitakse (kodus, haiglas, vanadekodus vm). See 

talitus on eelkõige surija saatmise viimane etapp, ent ka matuse esimene 

osa. Palvuseks võib kasutada ka tunnipalvuste korda.  

895. Talituste käsiraamatus ei mainita võimalust, et lahkunu asetatakse 

puusärki vahetult talituse käigus. Seda palvust on võimalik pidada enne, 

kui surnukeha asetatakse puusärki, või pärast surnukeha puusärki panekut. 

On ka võimalik surnukeha asetada puusärki palvuse käigus – vahetult en-

ne õnnistuspalvet. 

896. Ka sel juhul, kui surnut ei hoita kodus, on igati soovitav külastada 

enne matust leinamaja ja pidada seal omaste ringis mälestus- ja lohutus-

palvus. Palvuse võib laiendada nn surnuvalveks ehk vigiiliaks lahkunu 

juures. 

897. Valvamisel moodustavad peamise osa psalmipalved ja piiblilugemi-
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sed. On olnud tavaks lugeda Kristuse kannatamislugu evangeeliumidest: 

Matteuse pt 26–27; Markuse pt 14–15; Luuka pt 22–23; Johannese pt 13–

19 (ka Mt 25:1–13; Ilm 21:1–7; Ilm 22; Psalmid: 22, 23, 24, 90, 91, 113, 

122). 

Ärasaatmine 
898. Palvuse kord on mõeldud kasutada eelpalvusena enne kirikus/kabe-

lis toimuvat matusetalitust. Ärasaatmine peetakse kodus, haiglas või mu-

jal, kus puusärki kuni matusetalituseni hoiti. Kui puusärgiga minnakse ko-

dust otse surnuaiale, siis peetakse kodune talitus matusetalituse korra jär-

gi. 

899. Vana tava kohaselt puistatakse lahkunu kodus värava ette ja koju 

viiva tee otsa juurde kuuseoksi. Mõnes piirkonnas on säilinud tava asetada 

lahkunu koduvärava kõrvale murtud ladvaga kuuski. 

900. Ärasaatmise jaoks seatakse kodus korda elutuba või mõni muu suu-

rem ruum. Tähelepanu tuleb pöörata ruumi sobivusele talituseks. Varutak-

se piisavalt istekohti. Kui ilm võimaldab, võib talituse pidada ka õues.  

901. Puusärk asetatakse pinkidele või spetsiaalsetele pukkidele. Kui puu-

särk on avatud, asetatakse kaas puusärgi kõrvale või pisut eemale. Lilled 

ja pärjad asetatakse puusärgi ümber. Puusärk asetatakse niimoodi, et vai-

mulikul oleks võimalik seista puusärgi peatsis.  

Matusetalitus 
902. Matusetalitus võib toimuda kirikus, kabelis või kodus. Matmissõnad 

öeldakse kirikus/kabelis või haual. Kui lahkunu tuhastatakse, peetakse 

matusetalitus koos matmisega (matmissõnadega) enne tuhastamist. 

903. Matuselised jätavad lahkunuga jumalaga kodus või kirikus/kabelis 

enne või pärast talitust. Kui puusärki soovitakse talitusel avada, tehakse 

seda kodus või kirikus/kabelis. Kui matmine on toimunud juba kirikus/ 

kabelis, siis selle järel puusärki üldjuhul enam ei avata. 

904. Matusetalituse alguseks on puusärk asetatud oma kohale. Kirikus 

toimuva talituse korral võib puusärgi kanda kirikusse protsessioonis. Lil-

led ja pärjad asetatakse puusärgi ümber. Matuseliste kogunemise ajal on 

võimaluse korral oreli- või muu instrumentaalmuusika. 

905. Vaimulik seisab talituse ajal puusärgi peatsis või astub altari juurde. 

Sissejuhatus 

906. Matusetalitus algab liturgilise tervituse ning vaimuliku sissejuhata-
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vate sõnadega. Alguslaulu võib laulda enne või pärast algustervitust. Järg-

neb alguspalve ja/või psalm. 

Sõna 

907. Matusetalituse lugemistena kasutatakse Talituste käsiraamatus too-

dud lugemisi või neljaosalist piiblimeditatsiooni. Kasutada võib ka kiriku-

aastale kohaseid lugemisi. Lugemiste vahel ja järel võib kasutada kogudu-

selaule või muud muusikat. 

908. Kõne järel võib lugeda usutunnistuse. 

909. Eestpalveteks on käsiraamatus mitmed erinevad palve variandid, 

konkreetseid olusid arvestades võib pidada vaba palve. Palve lugejatena 

võib kasutada ilmikuid. 

Jumalagajätmine 

910. Eestpalvete järel astub vaimulik puusärgi peatsisse ja kutsub matu-

selisi lahkunuga hüvasti jätma. Seejärel sirutab käe puusärgi kohale ning 

usaldab lahkunu Jumala kätte. Kui järgneb puusärgi viimine hauale, ütleb 

vaimulik teeleõnnistuse sõnad. 

911. Kui vastavalt kohalikule tavale öeldakse matmissõnad kirikus, jät-

kub talitus mullapaneku ja Meie Isa palvega. Kui puusärk saadetakse tu-

hastamisele, öeldakse matmissõnad alati siinkohal, talitus lõpeb Meie Isa 

palve ja õnnistamisega. 

912. Kirikus või krematooriumis asetatakse mullapanekuks lahkunu pea 

kõrvale padjale või puusärgi kaanele valge rätik või salvrätik. Suletud 

puusärgi korral võib mulla panna ka otse puusärgi kaanele. 

913. Enne kui puusärk suletakse, võivad matuselised tulla puusärgi juur-

de lahkunuga isiklikult hüvasti jätma. Omaksed jätavad hüvasti viimasena 

ja keegi lähedastest laotab lahkunu näole lina. Puusärk suletakse ja matu-

selised saadavad puusärgi hauale (või tuhastamise puhul saadetakse puu-

särk krematooriumisse).  

Muldasängitamine 

914. Puusärk kantakse protsessioonis haua juurde ja lastakse hauda. Hin-

gehoidlikel kaalutlustel võib puusärgi enne haudalaskmist veel kord ava-

da. Talitus jätkub haua õnnistamisega/palvega haual, piiblilugemiste ja 

matmissõnadega. Kui matmissõnad öeldi juba kirikus, jäävad need siinko-

hal ära. Järgneb Meie Isa palve (kui palve loeti juba kirikus, võib see ära 
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jääda) ja lõpupalve. 

915. Lõpupalve järel heidavad matuselised hauda kolm peotäit mulda, sa-

mal ajal võib olla koguduselaul või muusikapala. Järgneb haua kinniaja-

mine või kaane asetamine hauale. Hauale asetatakse pärjad, süüdatakse 

küünlad. Vaimulik või keegi teine ütleb teadaande peielaua ja mälestami-

se kohta. 

916. Lahkunut mälestatakse vastavalt kohalikule tavale kas matusele 

järgneval pühapäeval või hiljem (40 päeva möödumisel surmast). Kus 

puudub kindel mälestamiste tava, on igati asjakohane see välja töötada. 

917. Matusetalitus lõpeb õnnistamise ja läkitamisega, võib pidada ka lü-

hikese palve ja/või laulda laulu. 

Urni haudapanek 
918. Talituse kava kasutatakse siis, kui lahkunu tuhastati ja urn soovi-

takse vaimuliku talitusega hauda panna. Samuti saab seda kava kasutada 

sel puhul, kui matusetalitus toimus teises paikkonnas või kui matusetali-

tus ja muldasängitamine ei toimu samal päeval. 

919. Urni haudapaneku puhul peab talituse pidaja täpsustama, kas enne 

tuhastamist toimus vaimulik talitus. Kui mullapanekut ei ole juba toime-

tatud, siis tehakse seda haual. 

920. Talituse osade järjekorda saab vajadusel kombineerida. 

Matusemissa 
921. Jumala rahva, nii elavate kui surnute vaheline osadus väljendub kõi-

ge kirkamalt ja kõnekamalt just pühas armulauas. Matusemissal tunnista-

vad matuselised oma usku igavesse ellu ja saavad armulauas juba nüüd 

kohata ülestõusnud Kristust. 

922. Matusemissa puhul suletakse puusärk kas kohe jumalateenistuse al-

guses või pärast kirikupalvet. Pärast armulaua lõpupalvet järgneb jumala-

gajätmisosa. Muud matust puudutavad juhised on toodud käesolevas pea-

tükis eespool. 

Lapse matus 
923. Lapse matuse kord on lihtsama ülesehituse ja tekstivalikuga. Antud 

palveid, psalme ja kirjakohti saab kasutada ka matusetalitusele eelnevatel 

palvustel. 

924. Talituse korda kasutatakse kirikuliikmetest vanemate surnult sündi-

nud või enne ristimist surnud lapse ja ka ristitud lapse matmisel. 
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Vaimuliku matus 
925. Vaimuliku matusel peetakse kirikus matusejumalateenistus, mis toi-

mub soovitavalt Talituste käsiraamatus antud matusemissa korra järgi. 

Kui matuseteenistus peetakse sõnajumalateenistuse korra alusel, järgneb 

Meie Isa palvele jumalagajätmisosa. Selle lõpus ütlevad teenistusel osale-

vad vaimulikud kordamööda puusärgi juurde astudes hüvastijätuks piibli-

salmi. 

926. Vaimulik rõivastatakse matmiseks oma ametirüüsse. Alba korral ka-

sutatakse valget stoolat. Piiskopil on matmiseks seljas alba ja stoola (või-

malikult ka kaasula). Mitra on talituse ajal puusärgi peal. Piiskopi saua 

hoitakse ja kantakse puusärgi juures kaasa kuni haudapanekuni. Ametirist 

asetatakse vaimulikule puusärgi lahtioleku ajal rinnale või puusärgi juurde 

vastavale padjale. 

927. Matusel osalevad vaimulikud kannavad ametirüüd (alba valge stoo-

laga või talaar).  

928. Tavakohaselt seatakse lahkunud vaimuliku puusärgi juurde auvalve 

ametirüüsse rõivastatud vaimulikest. Pärast matuseteenistust ja jumalaga-

jätuosa kannavad ametivennad puusärgi kirikust välja. Protsessioonis lii-

guvad talitusel osalevad vaimulikud puusärgi ees. Kui võimalik, osalevad 

vaimulikud ka puusärgi hauda laskmisel ja hiljem haua kinniajamisel.  

Muud erijuhtumid ja olukorrad 
929. Merel toimub talitus nagu tuhastamisegi puhul, mullapaneku asemel 

öeldakse eraldi matmissõna (vt TK, lk 214 Matmissõnad erijuhtudel). Sa-

mamoodi talitatakse siis, kui uppunu on jäänud merre või hukkunu ihu on 

hävinenud või lahkunu on juba varem mulda sängitatud, kuid hauale ei 

saa mõjuvatel põhjustel minna. 

930. Kui lahkunu on mulda sängitatud ilma kirikliku matusetalituseta, 

siis peetakse haual vaimulik talitus, võttes aluseks urni haudapaneku kor-

ra. Võib kasutada ka peatüki lõpus toodud sobivaid palveid ja matmis-

sõna. 

931. Matuse ja mälestamisega ühenduses on muidki olukordi, kus palu-

takse vaimuliku osalemist ja abi, nt peielaud, surma- või sünniaastapäeva 

tähistamine jm. On vajalik ja loomulik, et vaimulik leiab selle olukorra 

jaoks sobivad lohutus- ja palvesõnad. 
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Ordinatsioon 

Vaimulik amet 
932. Kiriku jätkuvaks hüvanguks on Jumal andnud apostliku ameti, mille 

rajas meie Issand ja mida on kandnud edasi apostlid (Porvoo Ühisavaldus, 

41). Nagu Kristus valis ja läkitas apostlid, nii valib ja kutsub Ta ka nüüd 

Püha Vaimu läbi inimesi kiriku vaimulikku ametisse (Mt 10:1–4; Mt 16: 

17–19; Jh 20:21–23). Vaimulikuamet on Jumala seatud ning Jumala kin-

gitus oma kirikule. 

933. Vaimulikud on saadikute ja sõnumitoojatena Jeesuse Kristuse esin-

dajad koguduse ees ja vahendavad Tema lepitussõnumit. Juhi ja õpetajana 

kutsuvad nad kogudust kuuletuma Jeesusele Kristusele, karjastena kogu-

vad ja juhatavad meie Ülemkarjase, Issanda juhtimisel Jumala laialipillu-

tatud karja valmistuma Kristuse taastulekuks (BEM, pt Ministry, 11). See-

ga on vaimulikkude peamine ülesanne kuulutada ja õpetada Jumala sõna, 

pühitseda sakramente ning juhtida koguduse elu jumalateenistusel, misjo-

ni- ja diakooniatöös. 

934. Vaimulikuks pühitsemise ehk ordinatsiooniga eraldatakse inimene 

eluaegseks vaimulikuks ametiks palve, Püha Vaimu kutsumise ja käte 

pealepanemise läbi. See tuletab Kirikule meelde, et tema ülesanne tuleb 

otse Kristuselt ja väljendab Kiriku vankumatut kavatsust elada tänumeel-

ses ustavuses ja tänutundes sellele ülesandele ja kingitusele (Porvoo 

Ühisavaldus, 41). 

935. Ordineerimisel koguneb Jumala rahvas jumalateenistuseks, et kiita 

valik heaks ja palvetada valitud kandidaadi eest. Ordineeriva piiskopi ja 

teiste esindajate käte pealepanemisel pöördub kogu kirik palvetega Jumala 

poole, usaldades Tema lubadust valada välja Püha Vaim oma lepingurah-

va peale (Porvoo Ühisavaldus, 47). Käte pealepanemine on samal ajal Pü-

ha Vaimu abiks palumine (epiklees) ning andide ja ametiga liituvate ko-

hustuste üleandmine (BEM, Ministry, 41; 1Tm 4:14; 2Tm 1:6). 

936. Vaimulikuametisse pühitsemine sisaldab kolme olulist osa: kutsu-

mist (vocatio), õnnistamist (benedictio) ja läkitamist (missio). Kutsujaks 

on kirik konkreetse koguduse või üldkirikliku vajaduse korral. 

937. Vaimulikukandidaat peab olema ristitud ja konfirmeeritud luterliku 

kiriku liige, kes tarvitab elavalt armulauasakramenti ja tunnetab, et tal on 

selleks tööks Jumala kutse, ning keda peapiiskop on leidnud vaimuliku-

ametiks moraalselt kõlbuliku olevat. Ordinatsiooniks on nõutav erialane 

ettevalmistus, ettenähtud eksamite sooritamine ja takistavate asjaolude 
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puudumine. Vaimulikuks pühistemise eeltingimused sätestab kirikusea-

dus. 

Piiskop, preester ja diakon 
938. Vaimuliku ameti erisugused ülesanded väljenduvad tema struktuu-

ris. Kirikus on aja jooksul välja kujunenud kolmeosaline vaimulik amet, 

mis avaldub piiskopi, preestri ja diakoni ametis (Porvoo Ühisavaldus, 

32.j.) 

939. Piiskopiamet on märk meie kavatsusest tagada Jumala juhtimisel ki-

riku järjepidevus apostlikus elus ja tunnistamises. Piiskopid kuulutavad 

sõna, juhivad sakramentide toimetamist ning vastutavad distsipliini eest, 

nõnda et nad on kiriku ülevaatamist (episcope), pidevust ja ühtsust esinda-

vad hingekarjased. Nad teenivad kiriku õpetuse, jumalateenistuste ja sak-

ramentaalelu apostlikkust, katoolsust ja ühtsust, vastutavad kiriku juhtimi-

se eest oma piiskopkonna territooriumil. Piiskopid koos preestrite, diako-

nite ja terve kirikuga vastutavad ka selle eest, et ordinatsioon ja sellega 

liituv meelevald antakse korrakohaselt edasi uutele ametikandjatele. 

940. Preestriameti ülesanne on teenida kogudust sõna ja sakramendiga. 

Preestrid on karjaseks (pastoriks) neile usaldatud koguduses või kirikliku 

töö valdkonnas. Nad jutlustavad Jumala sõna ja annavad ristiusu õpetust, 

tegutsevad hingehoidjana ja vastutavad koguduses korra eest, et innustada 

koguduseliikmeid kristlikuks eluks ja teenimiseks. 

941. Diakoniameti ülesanne on kiriku teenimiskutsumuse täitmine. See 

amet on märgiks jumalateenistuse, õpetamise ja kristliku armastustöö 

omavahelisest kokkukuulumisest. Diakoni eesõigus on teenida jumalatee-

nistusel sõnalugemise, koguduse eestpalve juhtimise ja armulaua jagami-

sega, aidata kaasa koguduse õpetamise tegevuses ja teha kristlikku hoole-

kannet. (Porvoo, 32.k, 42, 43; BEM, Ministry, 29, 30, 31) 

Diakoniks ja preestriks pühitsemine 
942. Diakoniks ja preestriks pühitsemise toimetab piiskop toomkirikus. 

Pühitsemisjumalateenistuseks kutsub piiskop endale vaimulike hulgast 

vähemalt 2 assistenti. Soovitavalt on assistente 4. 

943. Pühitsemisjumalateenistust peetakse pühapäeval või kirikupühal, 

vajaduse korral ka muul päeval. Vähemalt ühel pühitsemisele eelneval pü-

hapäeval teatatakse talitusest kogudusele ja võetakse kandidaadid eestpal-

vesse. Piiskop ja assistendid kannavad liturgilist rõivastust koos oma ame-

titunnustega. Diakoni- ja preestrikandidaadid riietuvad jumalateenistuseks 

albasse. Preestrikandidaadid, kes on diakonid, kannavad diakonistoolat. 
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Liturgiline värv on punane või kirikuaastale vastav värv. 

944. Altari juurde pannakse iga pühitsetava jaoks valmis diakonistoola 

(võimalusel ka dalmaatika) või preestristoola, kaasula ja rist. Kui pühitse-

tavatele kingitakse Piibel, antakse see üle ametissepühitsemisel pärast 

ametirüüsse riietamist. 

945. Pühitsemisjumalateenistus toimub missa korra alusel. Juhtliturgiks 

on piiskop. Jutlustab piiskop või tema volitatud assistent. 

946. Alguslaulu ajal või enne laulu tulevad asjaosalised protsessioonis 

kirikusse. Kõige ees kantakse risti ja küünlaid. Viimasena tuleb piiskop. 

947. Kandidaatide esitlemine toimub jumalateenistuse alguses pärast ter-

vitust. Pärast esitlemist võib lugeda algussalmid või laulda laulu. Soovi 

korral võib esitlemise paigutada ka pärast evangeeliumi. Sel juhul järgneb 

esitlemisele piiskopi jutlus. 

948. Ametisse pühitsemine toimub altari juures või mujal kooriruumis. 

949. Ametivanne kirjutatakse alla teenistuse lõpus pärast lõpulaulu. 

950. Kirikupalve koostatakse jumalateenistuse ettevalmistajate poolt või 

kasutatakse pühitsemiskorras antud palvet. Eestpalveid võivad lugeda as-

sistendid ja ilmikabilised. 

951. Pärast ametisse pühitsemise osa jätkub jumalateenistus armulauali-

turgiaga. Vastpühitsetud diakonid ja preestrid teenivad altari juures koos 

piiskopiga. 

952. Kui soovitakse anda vastpühitsetud diakonitele või preestritele või 

nende esindajale sõna tervituseks, siis toimub see jumalateenistuse lõpus. 

Piiskopiks pühitsemine 
953. Piiskopiks pühitsemine toimub toomkirikus. Pühitsemisjumalatee-

nistusel peab olema kohal vähemalt 3 piiskoppi. 

954. Pühitsemisjumalateenistust peetakse pühapäeval või vajaduse korral 

ka muul päeval. Vähemalt ühel pühitsemisele eelneval pühapäeval teata-

takse talitusest kogudusele ja võetakse diakonikandidaadid eestpalvesse. 

955. Pühitsemistalitust toimetav piiskop ja assistendid kannavad oma 

ametitunnuseid. Piiskop electus kannab vöötatud albat ja preestristoolat. 

Liturgiline värv on punane või kirikuaastale vastav värv. Altari juurde 

pannakse valmis piiskopimantel, piiskopirist, mitra ja piiskopisau. 

956. Pühitsemisjumalateenistus toimub missa korra alusel. Juhtliturgiks 
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ja jutluse pidajaks on piiskop, kes toimetab pühitsemistalituse. 

957. Alguslaulu ajal või enne laulu tulevad asjaosalised protsessioonis 

kirikusse. Kõige ees kantakse risti ja küünlaid. Viimasena tuleb pühitse-

mistalitust toimetav piiskop. 

958. Piiskop electus’e esitlemine ja kirikukogu otsuse ettelugemine toi-

mub jumalateenistuse alguses pärast tervitust. Pärast esitlemist võib luge-

da algussalmid või laulda laulu. Soovi korral võib esitlemise paigutada ka 

pärast evangeeliumi. Sel juhul järgneb esitlemisele pühitsemistalitust toi-

metava piiskopi jutlus. 

959. Pühitsemistalitus toimub altari juures või mujal kooriruumis. 

960. Ametivanne kirjutatakse alla pärast lõpupalvet. 

961. Kirikupalve koostatakse jumalateenistuse ettevalmistajate poolt või 

kasutatakse pühitsemiskorras antud palvet. Eestpalveid võivad lugeda as-

sistendid ja ilmikabilised. 

962. Pärast ametissepühitsemise osa jätkub jumalateenistus armulauali-

turgiaga. Kui ametisse pühitseti peapiiskop, täidab tema alates armulauali-

turgiast juhtliturgi (tselebrandi) ülesandeid. Kui ametisse pühitseti abi-

piiskop, on tselebrandiks peapiiskop. Uus piiskop teenib altari juures koos 

peapiiskopiga. 

963. Vastpühitsetud piiskop võib pidada oma tervituskõne pärast armu-

lauda enne õnnistamist. 

 

Ametisse seadmine 

Kiriku töö ja töötegijad 
964. Kristlik Kirik on Jumala rahvas, Kristuse ihu ja elavatest kividest 

tempel, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise (1Kr 12:27; Ef 2:20). Ris-

timises on kõik kristlased kutsutud püha preesterkonnana täitma Kristuse 

ristimis- ja misjonikäsku, tunnistades Kristust oma sõnade ja tegudega, 

elades Tema tahte järgi ja ülistades Jumala suuri tegusid (1Pt 2:5-9). 

965. Kristus on jaganud oma rahvale armuande, millega nad saavad Kiri-
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kus kaasa teenida Kristuse ihu ülesehitamiseks (Ef 4:11-16). Nii üldkiriku 

kui ka kohaliku koguduse ametid ja ülesanded on kui Jumala kingitus, et 

kogudus võiks tegutseda, Kristuse ihu oleks toidetud ja elavatest kividest 

tempel püsiks tervena. 

966. Kiriku ja koguduse töötegija ametisse seadmisega (introduktsioon ja 

installatsioon) kinnitatakse koguduse ees tema ülesandeid ja volitusi ning 

palutakse õnnistust temale ja tema tööle. 

967. Käesolevas peatükis on antud erinevad töötegijate ametisse seadmi-

se korrad. Koguduse töötegija ametisse seadmise korda ja koguduse tööle 

õnnistamise korda saab kasutada ka üldkiriku teenistuses olevate töötegi-

jate ametisse seadmisel või tööle õnnistamisel. Antud talituste pidamise 

otsustab koguduse tasandil koguduse õpetaja, praostkonna ja üldkiriku 

tasandil praost, piiskop või peapiiskop. 

968. Koguduses ja üldkiriku teenistuses on erineva sisu ja vastutusega 

ameteid. Vajalikud on nii otsese vaimuliku töö juhid kui ka koguduse 

tööd toetavad tööalad (nt majandus). Vaimulikud (koguduse õpetaja, abi-

õpetaja, diakon), jutlustaja, kirikumuusik (organist, kantor, koorijuht), ki-

rikuvanem ja kirikuteenija, diakoonia töötegija, laste- ja noorsootöö tegija 

(pühapäevakooli õpetaja, noortejuht) täidavad otseselt koguduse jumala-

teenistuslikke ja muu vaimuliku töö ülesandeid. Samas ka koguduse sek-

retär, raamatupidaja, majandusjuht, samuti juhatuse ja nõukogu liikmed 

ning muud vabatahtlikud töötegijad kannavad oma osa koguduse kui 

terviku heaks. 

969. Nii koguduse töötegija kui ka koguduserahva jaoks on oluline, et 

kõigi kaastööliste tööle võtmisel või ametisse astumisel neid esitletakse 

kogudusele ja nende eest palvetatakse. Ametisse seadmise korda kasuta-

takse siis, kui koguduses on olemas vastav ametikoht ja töötegijaga on 

sõlmitud tööleping. Vabatahtlikud abilised õnnistatakse tööle. 

970. Üldkiriku teenistuses on konsistooriumi ning kiriku asutuste ja or-

ganisatsioonide juhid ja töötegijad, samuti misjonärid ja kaplanid. Nende 

tööle võtmisel esitletakse neid asutuse töötegijatele, ametisse seadmise ta-

litus peetakse vastavalt võimalusele. 

971. Üldkiriku teenistuses on ka assessorid, kantsler ja praostid, kiriku-

kogu ja praostkonna sinodi liikmed. Nemad õnnistatakse tööle kirikukogu 

või sinodi ühisel jumalateenistusel. 

Koguduse õpetaja ametisse seadmine 
972. Pärast koguduse õpetaja valimist ja konsistooriumi kinnitusotsust 
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peetakse asjaosalise ametliku tööleasumise tähtajale lähimal pühapäeval 

või kirikupühal ametisse seadmise jumalateenistus. 

973. Koguduse õpetaja seab ametisse peapiiskop või piiskop või peapiis-

kopi volitusel praostkonna praost. Ametisse seadja kutsub endale vähe-

malt 2 assistenti. Ametisse seadmine toimub altari juures või mujal koo-

riruumis jumalateenistuse alguses. Sellele järgneb jumalateenistus missa 

korra järgi. Sõnaosas ja päeva palvena kasutatakse üldjuhul kirikuaasta 

vastavaid tekste. 

974. Juhtliturgiks on piiskop. Jutlustab uus koguduse õpetaja. Armulaua-

liturgias on tselebrandiks piiskop, uus koguduse õpetaja teenib koos piis-

kopiga. Asjaosalised kannavad liturgilist rõivastust koos ametitunnustega. 

Koguduse õpetaja kannab alba ja stoola puhul ka kaasulat. 

Koguduse abiõpetaja ja diakoni ametisse seadmine 
975. Pärast koguduse abiõpetaja või diakoni valimist ja konsistooriumi 

kinnitusotsust peetakse asjaosalise ametliku tööleasumise tähtajale lähi-

mal pühapäeval või kirikupühal ametisse seadmise jumalateenistus. 

976. Koguduse abiõpetaja ja diakoni seab ametisse praostkonna praost 

või tema volitusel koguduse õpetaja. Ametisse seadja kutsub endale assis-

tendi või assistendid. Ametisse seadmine toimub altari juures või mujal 

kooriruumis jumalateenistuse alguses. Sellele järgneb jumalateenistus 

missa korra järgi. Sõnaosas ja päeva palvena kasutatakse üldjuhul kiriku-

aasta vastavaid tekste. 

977. Juhtliturgiks on praost. Jutlustab uus koguduse abiõpetaja või dia-

kon. Armulaualiturgias on tselebrandiks praost, uus koguduse abiõpetaja 

või diakon teenib koos praosti ja kohaliku koguduse õpetajaga. Asjaosa-

lised kannavad liturgilist rõivastust koos ametitunnustega. 

Peapiiskopi ametisse seadmine 
978. Peapiiskopi ja piiskopi ametisse seadmine toimub üldjuhul ühendu-

ses nende piiskopiks pühitsemisega. Kui piiskop valitakse kiriku peapiis-

kopiks, peetakse toomkirikus tema peapiiskopi ametisse seadmise jumala-

teenistus. Ametisse seadmise talituse toimetab vanim ametisolev piiskop 

või naaberkiriku piiskop. Ametisse seadja kutsub endale vähemalt 2 assis-

tenti. 

979. Ametisse seadmine toimub altari juures või mujal kooriruumis ju-

malateenistuse alguses. Sellele järgneb jumalateenistus missa korra järgi. 



163 

 

Sõnaosas ja päeva palvena kasutatakse üldjuhul kirikuaasta vastavaid 

tekste. 

980. Ametisse seadmisele järgneval jumalateenistusel on juhtliturgiks ja 

peab jutluse uus peapiiskop. 

Koguduse töötegija ametisse seadmine 
981. Koguduse töötegijat esitletakse ja seatakse ametisse ametliku tööle-

asumise tähtajale lähimal pühapäeval või kirikupühal. Ametisse seadmise 

talitus toimub koguduse ühisel jumalateenistusel pärast usutunnistust. 

982. Koguduse töötegija seab ametisse koguduse õpetaja. Ametisse sead-

ja kutsub endale assistendi või assistendid. Ametisse seadmine toimub al-

tari juures või mujal kooriruumis. 

983. Jumalateenistuse alguses tuleb ametisse seatav koos vaimulike ja il-

mikabilistega protsessioonis kirikusse. Soovitav on talle anda ka jumala-

teenistusel kaasateenimise ülesandeid. 

Tööle õnnistamine 
984. Koguduse vabatahtlikele töötegijatele ning juhatuse ja nõukogu liik-

metele peetakse tööle õnnistamise talitus. Seda korda võib kasutada ka 

muudel juhtudel ametisse seadmise korra asemel. 

985. Tööle õnnistamise kord järgib koguduse töötegija ametisse seadmi-

se talituse ülesehitust. Talitust puudutavad juhised on toodud eespool (vt 

Koguduse töötegija ametisse seadmine). 

 

Kirikuhoone pühitsemine 

Pühad hooned ja esemed 
986. Kirik on hoone, kuhu kristlik kogudus koguneb kuulama Jumala sõ-

na, üheskoos palvetama ja ülistama ning vastu võtma sakramente. Nähta-

va hoonena seisab ta kui eriline märk maa peal rändavast Jumala rahvast 

ja peegeldab taevast Kirikut. Ta tuletab meelde Jumala pühadust, ligiolu, 

hoolitsust ja tegutsemist oma rahva hulgas. Sellepärast kirikuhoone ja ka 
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kabel ning neis olev inventar pühitsetakse – eraldatakse Jumalale, sõna ja 

sakramendi teenistusse. 

987. Kiriku elus tehakse vahet kahe põhimõiste vahel: dedicatio ja bene-

dictio. Eesti keeles kasutatakse nende puhul vasteid ‘pühitsemine’ ja ‘õn-

nistamine’. Praktikas tarvitatakse mõlemat sõna nii inimeste kui esemete 

puhul. Teatud pühitsemistalitused kannavad oma nimetust, näiteks vaimu-

liku ametisse pühitsemist nimetame ordinatsiooniks. Pühitsemisest räägi-

me eelkõige hoonete ja esemete jumalateenistuslikuks kasutuseks, s.o pü-

haks otstarbeks pühendamisel (konsekreerimisel). Muude hoonete, eseme-

te, sündmuste ja inimeste puhul on tegu õnnistamistalitusega (vt PK, pt 

Tänu- ja õnnistamistalitused). 

988. Pühitsemisjumalateenistuse põhielementideks on sõnakuulutus, ko-

guduse armulauaosadus, Jumala kiitmine, palve ja õnnistamine. Koguduse 

eestpalvetes väljendub pühitsetava ja koguduse suhe. Kirik ja kabel pühit-

setakse hoones peetava esimese missaga ehk pühitsemisjumalateenistuse-

ga. Kirikuinventari pühitsemine toimub jumalateenistuse käigus. Pühitse-

tud kiriku ümberehitamise või laiendamise puhul kohandatakse alljärgnev 

pühitsemisjumalateenistus oludega. Pärast restaureerimist või remonti 

peetakse tänujumalateenistus kiriku uuesti kasutusele võtmise korra järgi. 

989. Ehitustööde alustamisel või nurgakivi panekul peetakse palvus, mil-

lega palutakse õnnistust ehitustööle ja tuletatakse nähtava märgi kaudu 

meelde, et koguduseliikmed moodustavad elava Kiriku, Jumala hoone, 

mille nurgakiviks on Kristus ise. 

990. Pühitsemise (samuti õnnistamiste) juurde kuuluvad ka sümboolsed 

toimingud: ristimärgi tegemine hoone või eseme üle väljendab selle pü-

hendamist Kristuse, risti löödud ja üles tõusnud Issanda teenistusse; käte 

panemine pühitsetava peale või kohale on palve ja õnnistamise märk. 

Küünaldel, pühitsusveel ja viirukil on oma sümboolne tähendus. Küünlad 

tunnistavad Jumala valguse võidust pimeduse jõudude üle. Küünal süm-

boliseerib valvamist, palvet, soojust ja osadust, eelkõige aga Kristust kui 

maailma valgust ja eestpalvetajat. Vesi väljendab Jumala eluandvat ja 

uuendavat väge ning tuletab kogudusele meelde ristimist, milles me vee ja 

Vaimu läbi oleme uueks sündinud. Viiruk on pühaliku rõõmu, piduliku 

palve ja puhastumise märk. 

991. Pühitsemisjumalateenistus, samuti nurgakivi panek peetakse soovi-

tavalt pühapäeval või kirikupühal. Kirikut pühitsetakse soovitavalt nimi-

pühaku päeval. Kogudusele tuleb sündmusest varakult teada anda. Kohale 

kutsutakse koguduse nõukogu, arhitekt ja ehitaja. 
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992. Pühitsemistalitust toimetab üldjuhul piiskop, erandjuhul võib ta vo-

litada praosti. Kiriku inventari ja surnuaia pühitsemist võib toimetada ka 

koguduse õpetaja. 

993. Piiskop ja teised vaimulikud kannavad oma ametiriietust. Liturgiline 

värv on valge, punane või kirikuaastale vastav värv. 

Nurgakivi panek (kiriku ehituse alustamine) 
994. Uue kirikuhoone või kabeli ehitamisel peetakse vundamendil nurga-

kivi paneku talitus. Ehitusplats valmistatakse ette nii, et talitus oleks ini-

mestele jälgitav ja asjaosalised pääseksid takistamatult tegutsema. Ehitus-

platsile püstitatakse rist, võimalikult sellele kohale, kuhu tulevikus ehita-

takse altar. Hoone vundamenti jäetakse nurgakivile paraja suurusega ava. 

Varutakse piisavalt segu ja tööriistu, vajadusel ka ehituskive. 

995. Nurgakivi üriku jaoks varutakse vastupidavast metallist niiskus-

kindlalt suletav silinder või karp. Tava kohaselt lisatakse nurgakivisse üri-

ku juurde hoone väärikusele sobivat materjali, näiteks koopiad koguduse 

asutamistunnistusest ja liikmete nimekirjast, Piibel, käsiraamatu koopia, 

koguduse ajaleht, koguduse nõukogu ja töötegijate nimekiri, hoone ehita-

mise toimkonna nimekiri, hoone projektjoonised, soovi korral ka päeva-

kohast ainest (värskeid ajalehti, käibelolevat raha). 

996. Kogudus koguneb protsessiooniks koguduse kirikuruumi ajutiselt 

asendavas ruumis. Kui sealt ei ole võimalik protsessiooniga ehitusplatsile 

minna, kogunetakse mujal rajatavale kirikule lähemas paigas või otse 

ehitusplatsil. 

997. Nurgakivi paneku talitust saab kohandada ehituse alustamise talitu-

seks, mida peetakse enne vundamendiaugu kaevamise algust või sel kor-

ral, kui ei ole võimalik hoonele nurgakivi panna. Tulevase kiriku koha 

võib märgistada nööridega, mis tõmmatakse hoone väliskontuuridele ja 

diagonaalis ristikujuliselt üle kiriku, nii et moodustub kreeka täht X, Kris-

tuse nime esitäht. Vundamendiehituse alguse sümboolse märgina võib 

piiskop kaevata labidatäie maad ja pidada kavandatava altari koha juures 

palve. Soovi korral võivad ka assistendid, koguduse esindajad ja ehitajad 

omalt poolt labidaga vundamendiauku kaevata. 

Kiriku pühitsemine, kabeli ja palveruumi pühitsemine 
998. Kiriku pühitseb piiskop, kes kutsub endale assistentideks vähemalt 

kaks vaimulikku, kellest üks on kohalik koguduse õpetaja. On soovitav, et 

pühitsemise läbiviimisele kaasatakse ka koguduse nõukogu esindajaid. 

Jumalateenistust juhatab ja peab jutluse piiskop. 
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999. Enne pühitsemisjumalateenistuse algust on uue kiriku uksed lukus. 

Kogudus koguneb seni jumalateenistusteks kasutusel olnud ruumis. Enne 

protsessiooni algust võib pidada ka lühikese tänupalvuse või sõnateenistu-

se. 

1000. Kui ei ole võimalik väljaspool kirikut kogu rahvaga protsessiooni 

alustada, koguneb kogudus kohe uue kiriku peaukse juurde. Piiskop, as-

sistendid ja teised kaasateenijad tulevad protsessioonis (käärkambrist) ki-

riku ukse juurde. 

1001. Olukorras, kus õues alustamine on võimatu, kogunetakse kohe kiri-

kusse. Jumalateenistus algab vaimulike ja abiliste sissetulekuga ja tervitu-

sega. 

1002. Uus kirik pühitsetakse enne, kui seal hakatakse pidama jumalatee-

nistusi. Kirikuhoone kasutuselevõtul ei pruugi kogu vajalikku inventari 

veel kirikus olla. Kiriku pühitsemiseks on vajalik vähemalt altari, sõna-

kuulutamise koha (pult või kantsel) ja ristimisallika (ristimiskivi) olemas-

olu. Muu vajaliku inventari, näiteks oreli, kellad jms võib muretseda ja 

pühitseda hiljem. 

1003. Kui kirikus on juba enne pühitsemist peetud jumalateenistusi, ko-

handatakse pühitsemisjumalateenistust. Kiriku ukse pidulik avamine võib 

ära jääda, sest kirikuhoone on juba olnud avatud koguduse osaduseks. 

Kogunetakse kohe kirikus. 

1004. Kiriku pühitsemine võib toimuda tervikosana missa alguses (variant 

1) või missa käigus (variant 2). Esimese variandi puhul võib missa sõna-

osa lühendada, kui pühitsemise käigus kasutatakse vastavaid piiblilugemi-

si. Teise variandi puhul toimub ristimisallika pühitsemine enne ühispihti 

või selle asemel; oreli pühitsemine enne Gloria’t; kantsli/puldi pühitsemi-

ne enne lugemisi; altari pühitsemine enne korjanduslaulu. 

1005. Kabel ja palveruum võetakse kasutusele esimese missaga. Kui on 

tegu oikumeeniliselt kasutatava ruumiga, toimub pühitsemine sõnajumala-

teenistuse või palvuse käigus. Pühitsemisel kasutatakse kiriku pühitsemis-

jumalateenistuse ülesehitust ja tekste. Kui pühitsetakse üksnes ruum (ja 

altar), võib pühitsemisosa pidada pärast usutunnistust. 

1006. Kui kirikusse ehitatakse uus altar või muretsetakse uus pult või risti-

misallikas, pühitsetakse need koguduse jumalateenistusel enne nende ka-

sutuselevõttu. Pühitsemisel kasutatakse kiriku pühitsemisjumalateenistuse 

tekste. 
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Kiriku uuesti kasutusele võtmine 
1007. Remonditud või uuendatud kirik või altar, kantsel, ristimiskivi ja 

muu kirikuinventar võetakse uuesti kasutusele sel viisil, et seal peetakse 

jumalateenistus piiskopi või tema eraldi volitatud vaimuliku juhtimisel. 

Kirikukella, oreli ja muu inventari pühitsemine 
1008. Kirikus jumalateenistusel kasutatavad instrumendid, esemed ja teks-

tiilid pühitsetakse nende kasutusele võtmisega. Soovitatav on siiski uue 

asja kasutuselevõtul seda kogudusele esitleda ja pidada asjakohane palve. 

1009. Pühitsemistalitus toimub üldjuhul jumalateenistuse ajal, kuid olu-

korrast olenevalt võib see toimuda ka eraldi talitusena. Missas toimub pü-

hitsemine üldjuhul pärast kirikupalvet. Kogudus laulab armulaua etteval-

mistus- ja korjanduslaulu, mille ajal toovad kasutusele võetava eseme val-

mistajad, kinkijad või koguduse esindajad selle altari ette. Kui eset ei saa 

liigutada oma kohalt, liiguvad asjaosalised protsessioonis pühitsetava ese-

me juurde. 

1010. Altarit, kantslit, ristimiskivi, pateeni ja karikat pühitseb traditsiooni 

kohaselt piiskop, muude esemete puhul võib pühitsemistalitust toimetada 

kohalik koguduse õpetaja. 

Kirikuhoone kasutamise lõpetamine 
1011. Kui kogudus kolib uude kirikusse ja seni jumalateenistuslikus kasu-

tuses olnud hoone või ruum jäetakse maha, lõpetatakse selles viimane ju-

malateenistus alljärgneva talitusega. See on tänupalvus, millega viiakse 

pühitsetud inventar hoonest või ruumist välja ning tunnistatakse see ilma-

likuks ruumiks (desakraliseeritakse). 

1012. Talituse peab piiskop, tema eraldi volitusel praost või koguduse 

õpetaja. 

Uue kalmistu (ja matusekabeli) pühitsemine 
1013. Uus kalmistu või selle osa võetakse kasutusele pühitsemistalitusega. 

Pühitsemist juhib kohalik koguduse õpetaja. Kui kalmistut hakkab kasuta-

ma mitu konfessiooni, on soovitav pidada pühitsemistalitus ühiselt oiku-

meenilise palvusena. 
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Tänu- ja õnnistamistalitused 

Õnnistamine kiriku, ühiskonna ja üksikisiku elus 
1014. Jumal on kõige õnnistuse allikas. Õnnistus on kestev loomise and 

inimkonnale ja kogu maailmale. Seda õnnistust on Jumal uuendanud 

Jeesuse Kristuse kingitud lunastuse kaudu. Meie saame sellest osa Püha 

Vaimu läbi, eelkõige sakramentides, aga ka muude vaimulike talituste 

kaudu. 

1015. Õnnistamine on iseloomult kahesuunaline. Vastav heebreakeelne 

sõna berek tähendab nii õnnistamist kui ka tänamist ja kiitmist. Kui räägi-

takse Jumala tegutsemisest, tähendab berek õnnistamist; kui on juttu ini-

mese tegevusest, tähendab sama sõna kiitmist. Jumala õnnistus saavutab 

oma tõelise eesmärgi seal, kus inimene sellele Jumalat kiites vastab. See 

kiitus pöördub inimesele taas tagasi õnnistuseks. Me kasvame, kui Jumal 

meid õnnistab, ja me kasvame, kui Jumalat kiidame. Mõlemad on meie 

jaoks head. Esmane on, et Jumal meid õnnistab. Ja et Ta meid õnnistab, 

oskame me Teda kiita. Vihm tuleb ülevalt, meie põllumaalt tärkab vili. 

(Augustinus) 

1016. Käesolevas peatükis antakse juhised tänu- ja õnnistamistalituste või 

palvuste pidamiseks mitmesugustes elu olukordades, mis liituvad kogudu-

se, perekonna, kiriku ja ühiskonna eluga. 

1017. Tänu- ja õnnistamistalitus (nagu ka pühitsemine) on oma olemuselt 

sõnakuulutuse, Jumala kiitmise ja eestpalve talitus. Kogudus tänab ja ülis-

tab Jumalat hoidmise, juhtimise ning Tema loomisandide eest. Ühtlasi pa-

lub kogudus Jumala õnnistust inimesele tema käesolevas eluetapis või 

kindla sündmuse puhul. 

1018. Jumala õnnistus võib konkretiseeruda ka inimkätega valmistatus. 

Materiaalsete asjade õnnistamine, samuti õnnistatud esemed ja ehitised tu-

letavad meile meelde Jumala ligiolu, hoolitsust ja tegutsemist maailmas. 

Eseme ja ehitise puhul tänab kogudus Jumalat, et Jumal on inimeste püüd-

lusi ja tööd õnnistanud ning seda töö vilja võidakse nüüd kasutusele võtta. 

Ühtlasi palutakse, et õnnistatud ese või ehitis edendaks inimeste elu ja tu-

gevdaks nendevahelist osadust – oleks inimestele õnnistuseks. Teisalt pa-

lutakse õnnistatavale Jumala varju ja hoidmist õnnetuse, kannatadasaami-

se ja hävimise eest. 

1019. Talituse pidaja ülesanne on jälgida, et talitus ei tekitaks osalejates 

väärarusaama, nagu varustaks hoone, ese või inimene õnnistamisega min-

gi erilise jumaliku väega. Pigem tuleb pöörata tähelepanu sellele, et ka 
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inimeste tehtud materiaalsed asjad on Jumala head annid ja nendega soo-

vitakse teenida head eesmärki. 

1020. Õnnistatakse esemeid ja ehitisi, mis on oma olemuselt seotud Juma-

la loomistööga, mis suunavad inimesi tänule, kiitusele ja eestpalvele ning 

milles väljendub inimese eriline side Jumalaga. Kui õnnistamise eesmärk 

on ebaselge või kaheti mõistetav, kuid siiski soovitakse vaimuliku osale-

mist, asetatakse talitusel esikohale sõnakuulutus ja eestpalve. On olukordi 

ja asju, mille puhul õnnistamine ei saa kõne alla tulla, näiteks relvad ning 

eetiliselt küsitava väärtusega esemed ja ehitused. 

1021. Praktikas järgitakse põhimõtet, et piiskop toimetab õnnistamistalitu-

si, mis on seotud üldkiriku ja ühiskonna eluga. Preester ja diakon peavad 

talitusi, mis on seotud koguduse ja kohaliku eluga ja perekonnaga. Põhi-

mõtteliselt on igal ristitud ja konfirmeeritud inimesel üldisesse preester-

konda pühitsetuna volitused õnnistamiseks. See puudutab eriti vanemate 

eesõigust ja kohustust oma pere ja laste eest palvetada ja neid õnnistada. 

Tänu- ja õnnistamistalitus 
1022. Esemete ja ehitiste õnnistamine toimub kiriku volitusel ja koguduse 

keskel. Seepärast tuleb alati taotleda, et talitusel osaleb ka kogudus või 

koguduse esindajad. 

1023. Talituse ettevalmistamisel ja pidamisel tuleb arvestada, et toimuv 

oleks osalejatele hästi kuuldav ja jälgitav. Oluline on pöörata tähelepanu 

ruumi või paiga ettevalmistusele ja kaunistamisele, lauludele ja muusika-

le. Sobiv koht leitakse ristile, küünaldele ja lilledele, vajadusel seatakse 

üles võimendus. Piiblitekstide lugemiseks ja eestpalveteks on soovitav 

kaasata abilisi osalejate hulgast. Ühist laulu või muusikat kasutatakse tali-

tuses võimalustest lähtuvalt. 

1024. Oikumeenilisel talitusel järgitakse seda, et iga konfessiooni esindaja 

saaks osaleda sõnakuulutuses ja õnnistamises. 

1025. Vaimulik kannab talitusel oma ametiriietust, ilmik võib riietuda 

albasse. Liturgiline värv on valge või kirikuaastale vastav värv. 

1026. Allpool on esitatud tänu- ja õnnistamistalituse üldine ülesehitus. Tali-

tust võib olukorrast lähtuvalt laiendada jumalateenistuseks või liita õnnis-

tamistalituse elemendid koguduse jumalateenistusse või päeva palvusesse. 

1027. Õnnistuspalve koosneb aklamatsioonist ja palvest või lühikesest õn-

nistusvormelist. Palveosa võib jätkata veel eestpalvetega, mis lõpeb Meie 

Isa palvega. Aklamatsiooni võib laulda/lugeda vaimuliku ja kogudusega 

vastastikku või loeb mõlemad osad vaimulik üksi. Õnnistamisel tõstab 
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vaimulik käed (või käe) õnnistatava kohale/poole ja teeb vastavas kohas 

ristimärgi õnnistatava üle/poole. Inimeste õnnistamisel paneb vaimulik 

käed või käe õnnistatava pea peale. Eestpalved on koostatud ja mõeldud 

abiliste või osalejate poolt lugemiseks. Eestpalved võivad ka ära jääda. 

1028. Kui õnnistamistalitus peetakse koguduse jumalateenistuse ajal, toi-

mub see pärast jutlust ja usutunnistust (v.a Püha ristimise meenutamine ja 

Konfirmatsiooni aastapäev). Jumalateenistuse puhul jääb tervitus ära ja 

talitusosa alustatakse asjakohase sissejuhatusega. Talituse psalmi, algus-

palvet ja piiblilugemisi võib kasutada jumalateenistuse vastavates osades. 

Kõne võib ära jääda või laiendatakse sissejuhatussõnu lühikeseks kõneks. 

Eestpalved liidetakse kirikupalvesse ja koguduse õnnistamine toimub 

jumalateenistuse lõpus. 

1029. Juhul kui tuleb talitust lühendada, peavad siiski säilima põhielemen-

did: sõnakuulutus, õnnistuspalve, Meie Isa palve ja koguduse õnnista-

mine. 
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LISA 

 

 

Lisa 1 
 

 

Eesti Kirikule kuuluva või tema kasutuses oleva  

kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi  

kasutamise üldine kord 
 

KEHTESTATUD EELK piiskopliku nõukogu 17. märtsi 2009 otsusega nr 1 

 

I. Pühakoja mõiste, vastutus ja tähistamine 

1. Kirik ja kabel (edaspidi ühise nimetusega pühakoda) on korrakohaselt juma-

lateenistuslikuks otstarbeks pühitsetud hoone või ruum, mida võib kasutada üks-

nes selle pühadusega kooskõlas oleval otstarbel. Kui pühitsetakse mõni teine 

ruum, siis laienevad ka sellele ruumile nõuded pühakoja sisustuse ja kasutamise 

kohta.  

2. Kogudusele kuuluva pühakoja sihipärase kasutamise eest vastutab koguduse 

õpetaja. Kiriklikule asutusele kuuluva pühakoja või pühitsetud ruumi sihipärase 

kasutamise eest vastutab vastava tööala vaimulik. Koguduse ja kirikliku asutuse 

juhatus võib koguduse õpetaja või vastava tööala vaimuliku ettepanekul kehtes-

tada pühakoja kasutamise täpsema korra.  

3. Kui EELK peapiiskop või piiskop pühitseb eraisikule, riigiasutusele, organi-

satsioonile või firmale kuuluva hoone pühakojaks, määrab peapiiskop selle ka-

sutamise korra ja vastutava vaimuliku. Vastav kord kooskõlastatakse eelnevalt 

omanikuga. 

4. Riikliku kaplanaadi hallatava pühakoja, mida kasutavad erinevad konfessioo-

nid (nt väeosa, vangla või haigla kabel), pühitsemise korraldamist ja kasutamise 
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korra koostamist koordineerib vastav kaplaniteenistus ja struktuuriüksus, kelle 

vastutusalal pühakoda asub. 

5. Matusekabeli (leinamaja), mis kuulub kogudusele ja on pühitsetud kiriku kor-

ra kohaselt, sihipärase kasutamise eest vastutab koguduse õpetaja. Kogudusel on 

õigus anda oma matusekabelit teistele kasutada ilma praosti kirjaliku luba taot-

lemata. 

6. Pühakoda tähistatakse kergesti nähtava tahvli või sildiga, kus on kirjas püha-

koja nimi ja vajadusel hoone või ruumi omanik (koguduse, kirikliku asutuse või 

eraomaniku nimi). Pühakoja sissepääsu läheduses peab olema ka info jumalatee-

nistuste toimumise kohta ja vaimuliku või tema esindaja kontaktandmed.  

II. Pühakoja kasutamine 

7. Pühakoda kasutatakse esmajoones jumalateenistuste, palvuste ja kiriklike tali-

tuste pidamiseks. Pühakojas ja selle vahetus ümbruses (kirikuaed) võib pidada 

ka muid koguduse vaimuliku sisuga üritusi ja kirikukontserte, pidades silmas 

EELK põhikirjas nimetatud eesmärki ja ülesannet.  

8. Pühakoda ei tohi kasutada sellisel otstarbel, mis on vastuolus kiriku usu ja 

õpetusega. Samuti ei tohi pühakoda ja selle vahetut ümbrust (kirikuaed) kasuta-

da poliitilisteks või ärilise sisuga üritusteks. 

9. Pühakoda või kirikuaeda võib kasutada mõne teise konfessiooni jumalateenis-

tuseks või talituseks, samuti filmi, telereklaami vms valmistamiseks praosti kir-

jalikul loal. 

10. Pühakojas käitumisel juhindutakse hoone ja ruumi pühadusest ning kooskõ-

las heade tavadega. Eriti tuleb jälgida, et altarit, kantslit, ristimisallikat, orelit ja 

kirikukelli ei kasutataks sobimatul viisil.  

11. Pühakojas ei tehta põhjendamatut lärmi. Pildistamine ja video salvestamine 

pühakojas on lubatud koguduse õpetaja või tema esindaja loal. Soovitav on pai-

gutada pühakoja sissepääsu juurde mobiiltelefoni kasutamist keelav silt.  

12. Lapsed on pühakotta eriliselt teretulnud. Nende pühakojas käitumise puhul 

arvestatakse nende ealiste iseärasustega. Lapsevanemate või nende kirikusse 

toojate ülesanne on lapsi kasvatada kirikus väärikalt käituma ja hoolitseda selle 

eest, et jumalateenistuste, talituste ja muude avalike ürituste puhul oleks teistel 

osavõtjatel võimalik toimuvat jälgida. 

13. Pühakotta ei ole kohane tulla alkoholi- ega narkojoobes, samuti rasket nak-

kushaigust põdejana. Sinna ei tooda loomi, sõiduvahendeid ega relvi. Erandina 

võib pühakotta tuua teenistuskoera (nt pimeda juhtkoer, pommikoer). Riigijuhi 

või Eestit külastava ametiisiku turvalisust tagav ametiisik võib siseneda püha-

kotta teenistusrelvaga ja kasutada seal tarvilikke sidevahendeid.  

14. Koguduse või pühakoja omaniku ülesanne on luua erivajadustega inimestele 

tingimused pühakotta sisenemiseks ja seal liikumiseks. 
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III. Pühakojas toimuvate ürituste avalikkus, neile tehtavad piirangud 

ja tasu võtmine 

15. Pühakojas toimuvad korralised jumalateenistused on avalikud ja nendest 

osavõtmine on tasuta. Koguduse või pühakoja omaniku ülesanne on leida või-

malused, et ka jumalateenistuste vahelisel ajal saaksid inimesed tulla vabalt pü-

hakotta palvetama ja mõtisklema.  

16. Kiriklike talituste, teatud rühmale peetavate teenistuste või muude ürituste 

puhul võib koguduse õpetaja loal piirata kõrvaliste inimeste sissepääsu pühakot-

ta.  

17. Kogudusel või pühakoja omanikul on oma tegevuse toetuseks või tutvusta-

miseks õigus korraldada pühakojas või kirikuaias müüki. 

18. Kirikukontsertidel ja muudel üritustel on võimalik müüa osalejatele sisse-

pääsuks pileteid, kuivõrd see on seotud kontserdi või ürituse korraldamise kulu-

de katmisega või heategevusliku rahakogumisega. Kogudusel või pühakoja oma-

nikul on õigus avalike jumalateenistuste vahelisel ajal küsida kiriku kui turismi-

objekti ja vaatamisväärsuse külastajatelt sissepääsu eest rahalist tasu või anne-

tust. Vastava korra üle otsustab koguduse juhatus. 

19. Pühakojas toimuva ürituse (nt kontsert) puhul, mille korraldajaks ei ole ko-

gudus või pühakoja omanik, võib selle korraldajalt küsida ruumi kasutamise eest 

tasu. Selle suuruse ja tasumise korra üle otsustab koguduse juhatus. 
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Lisa 2 
 

 

Liturgiliste värvide kasutamise kord 
 

 

1. KIRIKUAASTA PÜHAPÄEVAD JA PÜHAD 

Advendiaeg 

Advendiaja 1. pühapäev (kirikuaasta algus) – pühapäeval valge, järgnevatel argipäevadel 

violett 

Advendiaja 2. pühapäev – violett 

Advendiaja 3. pühapäev – violett 

Advendiaja 4. pühapäev – violett 

Jõulupühad ja jõuluaeg 

Jõuluõhtu (24. detsember, jõululaupäev) – valge 

Jõuluöö – valge 

Kristuse sündimise püha (25. detsember, 1. jõulupüha) – valge 

Esimärter Stefanose päev (26. detsember, tehvanipäev, 2. jõulupüha) – punane (vaid 

konkreetsel päeval; kui tehvanipäeva liturgiliselt ei tähistata, jäävad valged kiri-

kutekstiilid) 

Apostel ja evangelist Johannese päev (27. detsember, johannesepäev) – valge 

Süütalastepäev (28. detsember) – punane (vaid konkreetsel päeval; kui süütalastepäeva 

liturgiliselt ei tähistata, jäävad valged kirikutekstiilid) 

Jõuluaja 1. pühapäev – valge 

Vana-aasta (31. detsember) – valge / violett (vaid konkreetsel päeval) 

Jeesuse nimepäev (1. jaanuar, uusaasta) – valge 

Jõuluaja 2. pühapäev – valge 

Ilmumispüha ja ilmumisaeg 

Kristuse ilmumise püha (6. jaanuar, kolmekuningapäev) – valge 

Kristuse ristimise püha (1. pühapäev pärast ilmumispüha) – valge 

2. pühapäev pärast ilmumispüha – roheline 

3. pühapäev pärast ilmumispüha – roheline 

4. pühapäev pärast ilmumispüha – roheline 

5. pühapäev pärast ilmumispüha – roheline 

6. pühapäev pärast ilmumispüha – roheline 

Pühapäevad enne paastuaega 

3. pühapäev enne paastuaega – roheline 

2. pühapäev enne paastuaega – roheline 

Pühapäev enne paastuaega – roheline kuni vastlapäevani 
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Paastuaeg 

Tuhkapäev (paastuaja algus) – violett / tuhkapäeval must, järgnevatel argipäevadel violett 

Paastuaja 1. pühapäev – violett 

Paastuaja 2. pühapäev – violett 

Paastuaja 3. pühapäev – violett 

Paastuaja 4. pühapäev – violett 

Paastuaja 5. pühapäev – violett 

Suur Nädal 

Palmipuudepüha (paastuaja 6. pühapäev) – violett 

Suure Nädala esmaspäev kuni kolmapäev – violett 

Kristuse kannatuste, ristisurma ja ülestõusmise suur kolmepäevane püha 

Suur Neljapäev – valge (alates jumalateenistusest / violett 

Suur Reede – must (vaid konkreetsel päeval) / punane (vaid konkreetsel päeval) /  

 kirikutekstiilid altaril ja kantslil puuduvad (vaid konkreetsel päeval) 

Vaikne Laupäev – must (vaid konkreetsel päeval) / punane (vaid konkreetsel päeval) /  

 kirikutekstiilid altaril ja kantslil puuduvad (vaid konkreetsel päeval) 

Kristuse ülestõusmise püha (1. ülestõusmispüha, alates ülestõusmisp. vigiiliast) – valge 

Ülestõusmisaeg ja nelipühad 

2. ülestõusmispüha – valge 

Ülestõusmisnädala teisipäev kuni laupäev – valge 

Ülestõusmisaja 2. pühapäev – valge 

Ülestõusmisaja 3. pühapäev – valge  

Ülestõusmisaja 4. pühapäev – valge  

Ülestõusmisaja 5. pühapäev – valge  

Ülestõusmisaja 6. pühapäev (palvepühapäev) – valge  

Kristuse taevaminemise püha – valge  

Ülestõusmisaja 7. pühapäev – valge  

Nelipüha eelõhtu (nelipüha laupäev) – punane (vaid konkreetsel päeval) 

Nelipüha,  2. nelipüha ja nelipühanädal - punane 

Nelipühajärgne aeg ehk kirikupoolaasta 

Kolmainupüha (1. pühapäev pärast nelipüha) – valge  

2. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

3. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

4. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

5. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

Apostlite pühapäev (6. pühapäev pärast nelipüha) – pühapäeval punane, järgnevatel argi-

päevadel roheline 

7. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

Issanda muutmise püha (kirgastamispüha , 8. pühap. pärast nelipüha) – pühapäeval valge, 

järgnevatel argipäevadel roheline 

9. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

10. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

11. pühapäev pärast nelipüha – roheline  
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12. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

13. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

14. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

15. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

16. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

17. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

18. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

19. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

20. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

21. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

22. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

23. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

24. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

25. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

26. pühapäev pärast nelipüha – roheline  

Valvamispühapäev (kirikuaasta eelviimane pühapäev) – roheline  

Igavikupühapäev (Kuningas Kristuse püha) – valge  

 

Kui kõiki teenistusi ei peeta, siis järgitakse üldist põhimõtet: 

Advendiajal kuni 24. detsembrini – violett 

Jõuluõhtust kuni Kristuse ristimise püha järgse laupäevani – valge 

Ilmumisajal (alates 2. pühapäevast pärast ilmumispüha) kuni vastlapäevani – roheline 

Tuhkapäevast kuni Suure Nädala kolmapäevani või Suure Neljapäevani – violett 

Ülestõusmisajal alates Kristuse ülestõusmise pühast kuni nelipühalaupäevani – valge 

Nelipühal ja järgneval nädalal – punane 

Kolmainupühal ja järgneval nädalal – valge 

Alates 2. pühapäevast pärast nelipüha kuni igavikupühapäeva laupäevani – roheline 

Igavikupühapäeval ja järgneval nädalal – valge 

 

2.  VÄIKSEMAD KIRIKUPÜHAD JA ERILISED PÄEVAD 

Väiksemate kirikupühade ja eriliste päevade liturgiline värv kehtib vaid konkreetse 

päeva. Kui neid pühi nihutatakse lähemale pühapäevale, siis kehtib selle päeva värv 

vaid konkreetse pühapäeva. 

 

Apostel Andrease päev (30. november, andresepäev) – punane 

Apostel Tooma päev (21. detsember, toomapäev) – punane 

Esimärter Stefanose päev (26. detsember, tehvanipäev) – punane 

Apostel ja evangelist Johannese päev (27. detsember, johannesepäev) – valge 

Süütalastepäev (28. detsember) – punane 

Apostel Pauluse pöördumise päev (25. jaanuar) – valge 

Issanda templissetoomise püha (2. veebruar, küünlapäev) – valge 

Issanda kuulutamise püha (25. märts, paastumaarjapäev) – valge 

Evangelist Markuse päev (25. aprill, markusepäev) – punane 

Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev (1. mai, viilipipäev) – punane 

Apostel Mattiase päev (14. mai) – punane 

Maarja külaskäigu päev (31. mai) – valge 
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Ristija Johannese sündimise püha (24. juuni, jaanipäev) – valge 

Apostlite Peetruse ja Pauluse päev (29. juuni, peeterpaulipäev) – punane 

Maarja Magdaleena päev (22. juuli, madlipäev) – valge 

Apostel Jaakobuse päev (25. juuli, jaagupipäev) – punane 

Neitsi Maarja uinumise püha (15. august, rukkimaarjapäev) – valge 

Apostel Bartolomeuse päev (24. august, pärtlipäev) – punane 

Apostel ja evangelist Matteuse päev (21. september, madisepäev) – punane 

Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha (29. september, mihklipäev) – valge 

Evangelist Luuka päev (18. oktoober, luukapäev) – punane 

Apostlite Siimona ja Juuda päev (28. oktoober, simunapäev) – punane 

Usupuhastuspüha (31. oktoober) – punane 

Kõikide pühakute päev (1. november, pühakutepäev) – punane / valge 

Kõikide surnute mälestuspäev (2. november, hingedepäev) – valge / must 

Kiriku nime- ja aastapäev – valge / kiriku nimepühaku päeva värv 

 

3. ERILISED PÄEVAD JA JUHTUMID 

Patukahetsus ja palve (palvepäev) – violett 

Tänu igapäevase leiva eest (lõikustänupüha) – roheline 

Kiriku ühtsus (oikumeeniline koostöö) – punane / kirikuaasta värv 

Märtrid – punane 

Kristuse teenijad (pühakud, usukuulutajad ja õpetajad, kiriku-uuendajad) – valge 

Evangeeliumi levitamine (misjon, diakoonia ja diasporaatöö) – punane 

Kiriklik koosolek (kirikukogu ja sinod) – punane 

Isamaa ja rahvas (iseseisvuspäev ja teised rahvuslikud pühad) – kirikuaasta värv 

Perekond ja lapsed (emadepäev ja isadepäev) – roheline / kirikuaasta värv  

Õnnistatud töö (töö ja puhkus) – kirikuaasta värv 

Rahu (palve rahu eest ja elu kaitsmine) – violett / kirikuaasta värv 

Katastroof (suurõnnetus ja epideemia) – violett / kirikuaasta värv 

Jumala loomistöö (vastutus looduse eest) – roheline / kirikuaasta värv 

 

4. KIRIKLIKUD TALITUSED 

Talitustel kasutatakse üldjuhul kirikuaasta liturgilist värvi. 

 

Võib kasutada ka liturgilisi värve järgneva korra alusel: 

Ristimine – valge 

Konfirmatsioon – valge 

Laulatus – valge 

Piht – violett 

Haigete armulaud ja võidmine – violett 

Matus – violett / valge / must 

Vaimuliku matus – valge 

Ordinatsioon – punane 

Ametisse seadmine – punane 

Kiriku pühitsemine – valge / punane 

Tänau- ja õnnistamistalitus – valge 
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Lisa 3 
 

 

Pühade ja mälestuspäevade kalender 
 

Alljärgnevas kalendris on toodud Jumalateenistuste käsiraamatus sisalduvad kindlakuu-

päevalised suurpühad ja väikesed kirikupühad ning nime- ja mälestuspäevad.  Käsiraa-

matu propriumis antud pühad ja mälestuspäevad on esile toodud trükitähtedega, vähem 

tuntud mälestuspäevad on omakorda kirjutatud kursiivis. Lisaks on toodud Piiskopliku 

nõukogu poolt 17.03.2009 kinnitatud Eesti kiriklikud mälestuspäevad (sinises kirjas). 

Kiriku liturgilises kalendris on pühapäevade ja lunastuslooliste kirikupühade kõrval 

olulisel kohal ka piiblitegelaste ning kiriku ajaloo oluliste isikute ja sündmuste mäles-

tuspäevad. Nende seas on erilisel kohal apostlite ja evangelistide ning Maarja päevad. 

Lisaks meenutatakse ristiusu märtreid, piiskoppe, kirikuisasid ja teisi kiriku õpetajaid, 

usutunnistajaid, misjonäre, reformaatoreid jt. Nende mälestamine on „kosutav ja sobiv 

usule; võime näha, kuidas arm pühakutele osaks sai ja kuidas usk neid elus aitas” 

(Augsburgi usutunnistus, XXI). Märtrite, aga ka teiste isikute mälestuspäevadeks on 

nende surmapäevad.(Jumalateenistuste käsiraamat, 2009, Sissejuhatus.) 

Siinses pühade ja mälestuspäevade kalendris on Maarja, apostlite ja evangelistide 

päevadele lisaks toodud teiste tähtsamate ristiusu märtrite ja pühakute mälestuspäevad,  

n-ö oikumeenilised märtrite ja pühakute päevad. Misjonäride puhul on kalendrisse võe-

tud Euroopa, eelkõige Põhjamaade ja Inglise kiriku tuntuimad ristiusu kuulutajad. 

Eesti kiriklike mälestuspäevade kalender on koostatud sooviga esile tuua ka Eesti 

olulisi märtreid ja kirikuelu edendajaid. Loend sisaldab märtreid, eestlaste misjoneerijaid 

ja esimesi piiskoppe, usuteadlasi, piiblitõlkijaid ja lauluraamatu koostajaid, kirikumuu-

sikuid, misjonäre ja vennastekoguduse tegevuse edendajaid jt. Mälestuspäevadeks on 

isikute surmapäevad. Kuupäevad on esitatud uue kalendri järgi juhtudel, kui oli erinevus 

vana ja uue kalendri vahel. 

Loend on kirikuelu põhilisi valdkondi hõlmav ja samas võimalikult lühike. Arves-

tatud on vanu eesti traditsioone (nt 6. november kui kuningas Gustav Adolfi mälestus-

päev) ja ka taasiseseisvumise ajal kujunenud tavasid (31. mai kui Eesti vaba rahvakiriku 

asutamise mälestuspäev, 8. juuli õp. A. E. Vooremaa mälestuspäevana, 20. oktoober mis-

jonär Oviiri mälestuspäevana). Loend ei sisalda niigi riiklikus kalendris olevad täht- ja 

mälestuspäevi: leinapäevad – 25. märts ja 14. juuni, Eesti lipu päev – 4. juuni. 

Kui mõne isiku surmapäev pole teada (nt pastorid Hornung, Wühner), on nad lisatud 

teise isiku mälestuspäeva juurde. Samal alal või sama tööga seotud isikuid on ka muidu 

grupeeritud (nt piiskopid Kievel ja Orgas, reformaatorid Lange, Hasse ja Marsow). Piis-

kop Fulco ja munk Nicolause mälestuspäev 9. september on kokkuleppeline ja sümbool-

ne – tegu on kuupäevaga, mil paavst saatis Trondheimi peapiiskopile kirja, milles teatas 

Fulco valmidusest minna eestlasi misjoneerima ja palus saata talle tõlgiks munk Nico-

lause. 
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Jaanuar 

1  JEESUSE NIMEPÄEV (uusaastapäev, nääripäev) 

2  Basileios Suur ( 379) ja Gregorios Nazianzosest ( u 390), piiskopid, 
kirikuisad 

5  Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene 

eestlasest misjonär ( 1886)  

6  KRISTUSE ILMUMISE PÜHA (kolmekuningapäev) 
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres ( 
1919) 

7  Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane ( 1996)  

13  Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa ( u 367) 
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija ( 
1907) 

14  Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; 

Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid 

17  Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses ( 356) (tõnisepäev) 
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja ( 1229)  

19  Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes ( 1156/1158) 

21  Agnes, märter Roomas ( 304) 

25  PAULUSE PÖÖRDUMINE 

26  Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased  

28  Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja ( 1274) 

Veebruar 

2  ISSANDA TEMPLISSETOOMISE PÜHA (küünlapäev)  
Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, 
märter ( 1749)  

3  Ansgar, Hamburgi ja Bremeni piiskop, misjonär Skandinaavias ( 865)  

14  Kyrillos, munk ( 869), ja Methodios, piiskop ( 885), slaavlaste 
misjonärid  

18  Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator ( 1546)  

19  Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator ( 1586), ja David 

Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline ( 1603), kiriku 
reformijad ja kirikuelu edendajad  

23  Polykarpos, Smyrna piiskop, märter ( 155)  

Märts 

7  Perpetua ja Felicitas, märtrid Kartaagos ( 202/203)  
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8  Martin Lipp, pastor, luuletaja, kiriku- ja kultuuriloolane ( 1923)  

13  Joachim Salemann, Tallinna piiskop, kirikukäsiraamatu ja lauluraamatu uuendaja ( 1701)  

17  Patrick, Armagh’ piiskop, misjonär Iirimaal ( 461)  

18  Kyrillos Jeruusalemmast, Jeruusalemma piiskop, kirikuisa ( 386)  

19  Joosep Naatsaretist, Neitsi Maarja abikaasa  

25  ISSANDA KUULUTAMISE PÜHA (paastumaarjapäev)  

26  Cyrillus Kreek, helilooja, vaimulike rahvaviiside koguja ja töötleja ( 1962)  

31  Modena Wilhelm, paavsti legaat, Eesti kirikuelu korraldaja ( 1251)  

Aprill 

10  Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja 

Eestis ( 1751); Johann Christian Quandt ( 1750) ja Albrecht Sutor ( 1758), pastorid, 
vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna-Eestis  

19  Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator ( 1560);  

21  Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja ( 1109)  

22  Johannes IV Kievel ( 1527) ja Johannes III Orgas ( 1515), Saare-Lääne piiskopid, Eesti 

kirikuelu uuendajad  
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ( 1913)  

23  Jüri (Georgios) , märter Kapadookias ( 4. saj) (jüripäev)  

24  Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja ( 1748)  

25  MARKUS, evangelist (markusepäev) Uku Masing, usuteadlane, luuletaja 
( 1985)  

29  Katariina Sienast, kiriku õpetaja ( 1380)  

30  Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja ( 1777)  

Mai 

1  FILIPPUS ja JAAKOBUS NOOREM, apostlid (viilipipäev)  

2  Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa ( 373)  

9  Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja 

vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja ( 1769)  

14  MATTIAS, apostel (võib pidada ka 24. veebruaril)  

18  Erik, Rootsi kuningas, märter ( 1160) (eerikupäev)  

23  Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne-Aafrikas ja piiblitõlkija 

(Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär ( 1825)  

25  Urbanus, paavst, märter ( 230) (urbanipäev) Kohaliku tähtsusega 

mälestuspäev – Urbanus on Urvaste ja Varbla kiriku nimipühak.  
Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte 
eestkõneleja ( 1917)  
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26  Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal ( u 
605)  

31  NEITSI MAARJA KÜLASKÄIK (võib pidada ka 2. juulil)  
I Eesti Kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)  

Juuni 

1  Justinus, märter Roomas ( u 165)  

3  Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja 

(esimene eesti soost kirikujuht) ( 1891)  

5  Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal ( 754)  

9  Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa ( 373)  

11  Barnabas, apostel  

15  Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) ( 1219)  

17  Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)  
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, 
esimese eestikeelse laulu- ja palveraamatu koostaja ( 1657)  

19  Nikaia usutunnistus (325)  

24  RISTIJA JOHANNESE SÜNDIMISE PÜHA (jaanipäev)  

25  Augsburgi usutunnistus (1530)  
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija ( 1916)  

28  Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter ( u 202)  

29  PEETRUS ja PAULUS, apostlid (peeterpaulipäev)  

Juuli 

8  Adrian Virginius ( 1706), Andreas Virginius ( 1701), Johann Hornung ( 1715), 

pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad  

Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter ( 1941) ja teised 
nõukogude okuptsiooniaja märtrid  

11  Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa ( 
547)  

13  Margareta Antiookiast, märter Antiookias ( u 307) (maretapäev, 
karusepäev; võib pidada ka 20. juulil)  

18  Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja ( 1657)  

20  Thorlak, piiskop, misjonär Islandil ( 12. saj)  

22  Maarja Magdaleena, Issanda õpilane (madlipäev)  

23  Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja ( 1373)  

25  JAAKOBUS VANEM, apostel (jaagupipäev)  
Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja ( 1933)  
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26  Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad (annepäev)  

28  Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased  

29  Olav, Norra kuningas, märter ( 1030) (olevipäev)  

31  Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja ( 1556)  

August 

1  Johann Lange, pastor ( 1531), Zacharias Hasse, pastor ( 1531) ja Hermann Marsow 

( 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid  

6  KRISTUSE KIRGASTAMINE (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)  

7  Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet ( 1905)  

8  Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja ( 1221)  

10  Laurentius, diakon, märter Roomas ( 258) (lauritsapäev)  

11  Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja ( 1253)  

14  Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures ( 1196)  

15  NEITSI MAARJA (rukkimaarjapäev)  

16  August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter ( 

1918) ja teised märtrid Eesti asundustes  

20  Bernard Clairvaux’st, abt, kiriku õpetaja ( 1153)  

22  Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida-Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja 

lauluraamatu väljaandja ( 1938)  

24  BARTOLOMEUS, apostel (pärtlipäev)  

27  Monica, Augustinuse ema ( 387)  

28  Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa ( 430)  

29  Ristija Johannese märtrisurm  

September 

1  Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter ( 1941)  

3  Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja ( 604)  

8  Neitsi Maarja sündimine (ussimaarjapäev)  

9  Fulco, esimene eestlaste piiskop ( u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline ( u 12. saj 

lõpp)  

13  Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa ( 407)  

14  Risti ülendamise päev  

16  Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa ( 258)  
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18  Lambertus, Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis ( u 705) Kohaliku 

tähtsusega mälestuspäev – Lambertus on Hageri kiriku nimipühak. 

20  Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja ( 1962)  

21  MATTEUS, apostel ja evangelist (madisepäev)  

22  Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid ( 280–305) Kohaliku 

tähtsusega mälestuspäev – Mauritius on Haljala kiriku nimipühak. 

23  Theodosius Harnack, usuteadlane ( 1889)  

29  PEAINGEL MIIKAELI ja KÕIGI INGLITE PÜHA (mihklipäev)  

30  Hieronymus, preester, kirikuisa ( 420)  

Oktoober 

4  Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja ( 1226)  

9  Denis e. Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid ( u 250) 
Kohaliku tähtsusega mälestuspäev – Dionysius on Puhja kiriku nimipühak. 

17  Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter ( u 115)  

18  LUUKAS, evangelist (luukapäev)  

20  Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida-Aafrikas, märtrid ( 1896)  

21  Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses 

( 1970)  

28  SIIMON ja JUUDAS, apostlid (simunapäev)  

29  Rudolf Tobias, organist ja helilooja (1918) 

31  USUPUHASTUSPÜHA. Reformatsiooni aastapäev (1517)  

November 

1  KÕIKIDE PÜHAKUTE PÄEV (pühakutepäev)  

2  KÕIKIDE SURNUTE MÄLESTUSPÄEV (hingedepäev)  

5  Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad  

6  Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja ( 1632)  

10  Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja ( 461)  

11  Martin, Tours’i piiskop ( 397) (mardipäev, võib pidada ka 10. novembril)  

16  Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja ( 1688)  

17  Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna ( 1231)  

23  Clemens, paavst, märter ( 101)  

25  Katariina Aleksandriast, märter (4. saj) (kadripäev)  

30  ANDREAS, apostel (andresepäev)  
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Detsember 

6  Nikolaus, Myra piiskop ( u 350) (nigulapäev)  

7  Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa ( 397)  

13  Lucia, märter Sürakuusas ( u 304) (luutsinapäev)  

18  Karl Immanuel Hesse ( 1918), Richard Wühner ( 1919), pastorid, enamlaste 1918-

1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna-Eestis  

21  TOOMAS, apostel (toomapäev)  

25  KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA (1. jõulupüha)  

26  STEFANOS, diakon, esimärter (tehvanipäev, 2. jõulupüha)  

27  JOHANNES, apostel ja evangelist (johannesepäev)  

28  SÜÜTALASTEPÄEV, Petlemma süütud lapsed, märtrid  

29  Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter ( 1170) 
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Lisa 4 
 

 

Juhised altari, kantsli ja lugemispuldi, ristimisnõu  

ja kirikutekstiilide valmistamise kohta 

Altar 

Statsionaarne altarilaud ehitatakse traditsiooni kohaselt võimalust mööda kivist 

(meeldetuletus Kristusest kui Kiriku nurgakivist), erandjuhul võib kasutada ka 

muud väärtuslikku ja sobilikku materjali. Teisaldatav altar ehitatakse mis tahes 

väärtuslikust materjalist, mis väljendab altari pühadust. Altarilaua traditsioonili-

sed mõõtmed on: lauaplaat 100–200 cm x 90–100 cm, laua kõrgus 90–100 cm. 

Lauaplaadil markeeritakse 5 pühitsusristi. Altarilaud ehitatakse tavaliselt kiriku 

põranda tasandist üks kuni kolm astet kõrgemale. Altari ümber (või ette ja taha) 

jääva astme laius peab olema sedavõrd avar, et seal saab vabalt liikuda. 

Kantsel ja lugemispult 

Lugemispult (ambo) ehitatakse nii, et raamatualuse plaadi alumine serv jääb 

maast 105–110 cm kõrgusele, plaadi kalle on 15–25. Pult tehakse väärtuslikust 

materjalist ja paigutatakse soovitavalt statsionaarsena altariruumi altari lähedus-

se. Pult võib seista altariruumi  põrandal või mõni aste kõrgemal. 

Ristimisnõu 

Ristiminõu valmistatakse kivist või muust väärtuslikust materjalist (nt puit). Ris-

timiskivi kõrgus põrandast on umbes 90 cm. Traditsiooniline ristimiskivi kuju 

on kaheksatahuline (7+1). 

Kirikutekstiilid 

Armulauarätik ehk karikarätik (purificator): linane rätik, u 30x40 cm; volditakse 

kolmeks kokku. 

Korporaal: linane ruudukujuline rätik, külje pikkus 40–60 cm. Võimalik hoida 

kolmeks kokkuvoldituna bursas. 

Bursa: nelinurkne linasest riidest ümbrik korporaali hoidmiseks. 

Palla: nelinurkne linasest riidest valmistatud  ja papiga seest tugevdatud kate 

karikal. 

Karikakate: valge või liturgilistes värvides linik, millega kaetakse karikas enne 

ja pärast armulauda. 
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Lisa 5 
 

 

Soovitused altarilillede valikuks  
 

 

Advendiaja lilled on soovitavalt lillad või sinised, neljanda pühapäeva 

värviks sobib Maarja sinine või valge.  

Jõulude traditsiooniline lill on roos Kristuse sümbolina, samuti sobib 

kasutada punaseid tulpe, hüatsinte (Kristuse kuninglikkuse sümbol) või 

liiliat (Maarja sümbol). Jõulutäht kui potilill ei ole altarikaunistusena 

soovitav, kuid sobib hästi mujale kirikuruumi.  

Jõuluaja, sh uusaasta ja ka ilmumispüha puhul sobivad valged lilled, sinna 

juurde ka punased.  

Suure paastuaja lilled – kui lilli altarile üldse asetatakse – on  soovitavalt 

lillad või sinised.  

Palmipuudepühal sobib tuua kirikusse palmi ja/või pajuoksi. 

Suure Neljapäevaga sobivad punased ja valged lilled.  

Suurel Reedel on kirik pigem ilma eheteta. Viis punast roosi ja kibuvits 

on Suure Reede sümbolid.  

Ülestõusmispühade traditsioonilised lilled on liiliad ja kollased nartsissid, 

samuti hiirekõrvus kaseoksad.  

Kogu ülestõusmise rõõmuaja on sobiv kasutada värskeid kevadlilli.  

Nelipühade lilledena on kasutatud liiliaid, punaseid nelke või roose või 12 

punast tulpi (apostlite sümbol). Nelipühadega seotud kaunis tava on 

värskete kaskede kirikusse toomine.  

Kased on sobivad ehted ka jaanipäeva ja leeripüha kirikule. 
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Lisa 6 
 

 

Liturgia sõnastik 

aamen heebrea keeles ’tõesti! sündigu nii!’ Palve lõpuvormel. Litur-

gias on aamen heakskiitu ja vastuvõtmist kinnitav aklamat-

sioon, millega kogudus vastab liturgi öeldud palvele ja tun-

nistab selle koguduse ühiseks palveks. Sama tähendus on 

aamenil ka muude liturgia vormelite ja osade juures. 

absolutsioon ld absolutio (absolvere – ’päästma, vabastama, õigeks mõist-

ma’), pattude andeksandmine pihil, armukuulutus. Meele-

vald patte andeks anda põhineb Kristuse apostlitele antud 

tõotusel: „Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud 

andeks annate, neile on need andeks antud.“ (Jh 20:23.) 

ad orientem vt versus orientem. 

agenda (ld ’see, mis tuleb teha’) jumalateenistuskord või jumalatee-

nistuste ja talituste korda sisaldav liturgiakäsiraamat. Kitsa-

mas tähenduses 1902. a. ilmunud eestikeelne liturgiakäsiraa-

mat Agenda. Mõistet võib kasutada ka konkreetse teenistuse 

liturgiakorda tutvustava vihiku kohta. 

Agnus Dei (ld ’Jumala Tall’) missa ordinaariumi viimane osa. Hümn on 

armulaual ligiolevale Kristusele lauldav austus, mis põhineb 

Ristija Johannese tunnistusel (Jh 1:29). 

aklamatsioon ld acclamatio (acclamare – ’hüüdma kellelegi’), koguduse 

ütlemine või hüüd liturgias, koguduse lühike vastus Jumala 

pöördumisele. Tuntuimad aklamatsioonid on ’aamen’, ’hal-

leluuja’ ja muud palvelaused. 

alba (ld albus – ’valge’) valge pikk rüü, nii ristimisrüü kui ka ju-

malateenistusel teenijate põhiline liturgiarõivas (alusrüü). 

Alba sümboliseerib Kristuse antud puhtust, ristimises saadud 

uut elu ja lunastatute igavest rõõmu (Ilm 3:5). 

altar (ld altaria – ’kõrgem koht, ohverdamispaik’) kristlikus kiri-

kus armulaua pühitsemise laud ehk Issanda laud (mensa 

Domini), mis kujutab endast Kristuse aujärge ja Tema ligi-

olu. Altar asub traditsiooniliselt kiriku idaseina ees ja on ki-

rikuruumi liturgiline kese. Altarilaud koosneb altariplaadist 

(mensa) ja jalusest (stipes).  
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altaripõll altarilaua ülemise serva külge riputatav liturgilist värvi ja 

kristlike sümbolitega kaunistatud tekstiil ehk altarikate. Alta-

ripõlle ladinakeelne nimi on antependium. 

ambo ld ambo (kr ambon – ’kõrgend’), lugemispult, mille juures 

loetakse teenistuse pühakirjatekstid. Varakristlikus basiilikas 

oli ambo astmetega kõrgem poodium lugemispuldiga. 

amictus (ld ’rätik’) õlarätik, vaimuliku liturgilise rõiva juurde kuuluv 

nelinurkne lina, mis seotakse kaela ümber kapuutsisarnaseks 

kraeks.  

anamnees kr anamnesis – ’meenutus’, Jumala lunastustegude meenuta-

mine, nendele toetumine ja nende saamine ligiolevaks. Jee-

sus andis armulauale anamneetilise iseloomu, öeldes: „Tehke 

seda minu mälestuseks!“ Anamneetiline motiiv läbib tervet 

jumalateenistust. Anamnees kitsamas tähenduses on armu-

lauapalve Sanctusele järgnev osa, kus meenutatakse ja ülis-

tatakse Jumala lunastustööd alates loomisest kuni Kristuse 

kannatuse, surma, ülestõusmise, taevamineku ja taastulemi-

seni. Anamnees võib jätkuda ka pärast seadmissõnu. 

antependium vt altaripõll. 

antifon kr antifone – ’vastukõla’, raam- ehk juhtsalm psalmi alguses 

ja lõpus, mis seob psalmi kirikuaasta ajaga või konkreetse 

pühaga. 

apostolicum Apostlik usutunnistus, üks kolmest vanakiriklikust ususüm-

bolist. 

argipäevamissa Kirikukäsiraamatus kasutatav mõiste: lühendatud ja lihtsus-

tatud missakord, mis on mõeldud kasutamiseks nädalasises-

tel teenistustel või erilisteks juhtudeks. 

armulauapalve ld prex eucharistica, suur tänupalve armulaualiturgias, euha-

ristlik palve. Pikem palveosa, mille sisuks on Jumala lunas-

tustöö meenutamine, tänu, ülistus ja palve Püha Vaimu läki-

tamise eest. Palve keskmes on armulaua seadmissõnad. 

armulauarätik ehk karikarätik, ld purificator, valge nelinurkne linane rätt, 

millega vaimulik puhastab armulaua jagamisel karika serva. 

aspersio (ld ’piserdama’) ristimise viis, kus ristitava pähe piserdatak-

se vett. 

astmepalved liturgi ja abilise (või koguduse) ettevalmistav palvus enne 
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missat või missa alguses, mis peetakse kooriruumi või altari 

astmetel. 

athanasium Athanasiuse usutunnistus, noorim vanakiriklik ususümbol, 

kannab kirikuisa Athanasiuse nime. 

baptisteerium ld baptisterium (kr baptisterion) ristimiskabel. 

benedicamus (ld ’tänagem, õnnistagem’) tunnipalvuse lõpus olev aklamat-

sioon lõpuõnnistusel: Benedicamus Domino – Deo gratias 

(– ’Ülistagem Issandat! – Täna olgu Jumalale!’). 

benedictio ld ’õnnistus, õnnistamine’. 

benedictus (ld ’kiidetud olgu’) 1) Sakariase kiituslaul, hommikupalvuse 

uustestamentlik canticum Lk 1:68-79; 2) Sanctuse teine osa: 

„Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel…“ 

breviaarium ld breviarium, palveraamat, mis sisaldab tunnipalvuste korda 

ja tekste.  

bursa (ld ’rahakott’) riidest tehtud nelinurkne tasku, mille sees hoi-

takse korporaali. 

canticum psalmilaadne pühakirjatekst (ld cantare – ’laulma’). 

ciborium vt tsiboorium. 

cingulum vt vöö. 

collecta vt päeva palve, kollekta. 

communio (ld ’osadus’) 1) armulauaosadus, kommunioon, Kristuse 

ihust ja verest osasaamine armulaual; 2) psalmil põhinev 

propriumilaul armulaua jagamise ajal. 

completorium vt päevalõpupalvus. 

confiteor (ld ’tunnistan’) missakorra patutunnistuse palve. 

Credo (ld ’usun’) usutunnistus. Missa ordinaariumi osa, millega 

kogudus vastab piiblilugemistes, evangeeliumis ja jutluses 

kuuldud ja kuulutatud Jumala pöördumisele. Luterlike usu-

tunnistuskirjade aluseks on 3 vanakiriklikku usutunnistust 

ehk ususümbolit: apostlik, Nikaia ja Athanasiuse usutunnis-

tus. Liturgilises kasutuses on kaks esimest - apostlik on tihe-

dalt seotud ristimisega ja Nikaia usutunnistus missaga. 
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dalmaatika ld tunica dalmatica, diakoni avarate varrukatega liturgiline 

pealisrõivas, mida kantakse missal alba peal. Nimetus on tul-

nud Dalmaatsia kohanimest, kus see rõivas kasutusele võeti. 

diakooniline palve ühise eestpalve vorm: diakon või eespalvetaja nimetab pal-

vesoovid, liturg peab nende kohta lühikese palve ja kogudus 

liitub palvega aklamatsiooni või aameniga. 

dismissio   ld ’läkitamine’. 

distributio   ld ’jagamine’, armulaua jagamine kogudusele. 

doksoloogia kr ’kiitus, ülistus’, palvet lõpetav Jumala ülistus, nt Meie Isa 

palve lõpus: „Sest Sinu päralt on riik, vägi…“ 

ekteenia (kr ’püsiv, innukas’) eestpalve vorm, kus kogudus vastab 

eestpalvetaja öeldud palvelausele: „Kyrie eleison“ („Issand, 

halasta“) või muu vastava aklamatsiooniga. 

elevatsioon ld elevatio – ’üles tõstmine’, pühitsetud armulauaandide aus-

tuse märgiks üles tõstmine. 

epiklees (kr epikalein – ’appi hüüdma, kutsuma’) Isale öeldud palve, 

kus palutakse Püha Vaimu läkitamise (allalaskumise) pärast. 

See on keskne kristlik palve, mis juba varakristluse ajast on 

olnud oluline osa armulaua kui ka ristimise, konfirmatsiooni, 

ordinatsiooni ja teiste talituste palvetest. Klassikalises armu-

lauapalves tuntakse kahte epikleesi. Esimeses ehk elementi-

de ehk konsekratsiooni epikleesis palutakse Isa, et ta läkitaks 

oma Vaimu ja muudaks Kristuse armulauaandides ligiole-

vaks. Teises ehk kommuniooni epikleesis palutakse Isa, et ta 

oma Vaimu läbi valmistaks kogudust väärikalt ja õigesti ar-

mulauda vastu võtma. Mõnes armulauapalves võivad mõle-

mad epikleesid olla ka kokku sulanud üheks palveks. 

epistel ld ’kiri’, Uue Testamendi kiri; jumalateenistuse piiblilugemi-

ne Uue Testamendi kirjadest. 

euharistia kr eukharistia – ’tänu, tänamine’, armulaua üks vanakirikli-

kest nimetustest, milles tuleb esile armulaua tänamise ja 

rõõmsa osaduse motiiv. Armulauaosa olulised etapid on lei-

va ja veini altarile toomine, suur tänupalve, leiva murdmine 

ja pühade andide jagamine kogudusele. Laiemas tähenduses 

võib euharistiaks nimetada tervet armulauajumalateenistust 

ehk missat. 

evangeelium kr euangelion – ’rõõmusõnum’, üks neljast Uue Testamendi 
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raamatust, mis kuulutab Kristuse elust ja õpetusest; jumala-

teenistuse piiblilugemine Uue Testamendi esimesest neljast 

raamatust. 

exhortatio ld ’manitsus’, armulaua jagamisele eelnev üleskutse ehk ma-

nitsus armulaual osalejatele. 

exsultet ld ’rõõmusta’, ülestõusmispüha ülistushümn, mida lauldakse 

paasaküünla süütamisel. 

fraktsioon ld fractio panis (fractio – ’murdmine’), leiva murdmise osa 

armulaualiturgias. Leiva murdmine oli apostlite ajal armu-

laua üheks nimetuseks. Armulaualeiva tükkideks murdmine 

väljendab apostel Pauluse mõtet, et leiva murdmine palakes-

teks ja jagamine kogudusele annab meile ühise osaduse Kris-

tusega (1Kr 10:16-17). Armulaualiturgias murtakse apostli 

sõnu tsiteerides hostia pooleks enne hümni Agnus Dei algust. 

Hümni ajal toimub ülejäänud leiva paladeks murdmine.  

Gloria (ld ’au, kirkus’) ehk Gloria in excelsis, missa ordinaariumi 

osa, mis järgneb Kyriele. Hümni aluseks on inglite ülistus-

laul jõuluööl Lk 2:14. Missal laieneb alati Gloria ülistuslau-

luks Pühale Kolmainsusele (laudamus või kolmainsuslaul).  

Gloria Patri (ld ’au olgu Isale’) psalmilaulu lõpetav trinitaarne doksoloo-

gia ja aklamatsioon: „Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vai-

mule. Nõnda kui alguses oli…“ Ülistust kasutatakse tunni-

palvuste sissejuhatuses, psalmi ja canticumi lõpus, samuti 

missa introituses jm. 

graduaal ld graduale (gradus – ’aste’), astmelaul, psalmilaul pärast 

esimest piiblilugemist, mis on saanud nime sellest, et psalmi-

laulja alustas laulu lugemispuldi trepiastmel seistes. Gra-

duaal on aluseks luterlikule missa päeva laulule. 

halleluuja ld alleluia  (heebrea keelest tõlkimata üle võetud ülistus: 

’kiitke Issandat!’). Liturgias on halleluuja aklamatsioon enne 

evangeeliumi lugemist. See koosneb päevakohasest piibli-

salmist ehk halleluujasalmist ja algusesse ja lõppu lauldavast 

halleluujast. Luterlikus kirikus lauldakse tavaliselt üksnes 

kolm korda halleluujat ja salm jääb ära. Paastuajal halleluu-

jat ei laulda. 

homiilia (kr homilia – ’vestlus’) jutlus (kitsamalt ka jutluse tüüp, kus 

teksti seletatakse salm-salmilt). 

hoosianna heebrea keeles ’Issand, aita!’, austusavaldus ja palve 

Kristusele, vt Mt 21:9; kreeka vaste: Kyrie eleison. 
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hostia (ld ’ohver’) armulaualeib. 

hümn kr ’laul’, pidulaul, liturgias nimetatakse hümnidena ordinaa-

riumi põhilisi laule. 

immersio ld ’sukeldama, uputama’, ristimise viis, kus ristitav vajuta-

takse vee alla. 

intinctio ld ’sisse kastmine, märjaks tegemine’, armulaual Kristuse ihu 

ja vere jagamine nii, et leib kastetakse karikas veini sisse. 

intonatsioon ld intonatio (intonare  – ’valjusti hääldama, helisema’), litur-

gias mõistetakse intonatsiooni all sissejuhatust laulule ja 

laulmiseks hääle andmist. 

introitus ld ’sisenemine’, missa alguslaul. Kitsamas tähenduses missa 

alguses lauldav (protsessiooni saatev) psalmilaul (introitus-

psalm), mis koosneb antifonist, psalmist, ülistusest Gloria 

Patri ja antifoni kordusest. 

invitatorium ld ’kutse, üleskutse’, hommikupalvusel lauldav sissejuhatav 

psalm üleskutsega tänule. 

jumalateenistus liturgiat tähistav mõiste, mis tuleb eesti keelde saksakeelsest 

sõnast Gottesdienst. Jumalateenistus on kahetähenduslik 

mõiste: Jumal teenib inimest – inimene teenib Jumalat. 

kaasula ld casula – ’majake’, missarüü, missat pidava vaimuliku li-

turgiline pealisrõivas, kaunistatud kristliku sümboolikaga ja 

selle värv sõltub kirikuaasta perioodist. Kaasula on kujune-

nud antiikaegsest üle pea käivast pontšot meenutavast mant-

list. Kaasula sümboliseerib Kristuse kõikekatvat armastust, 

nagu kaasulagi katab vaimuliku kõiki teisi rõivaid. Kaasula 

viitab ka vaimuliku oma enese taandamisele, et täita Kristuse 

antud püha teenimisülesannet. 

kantileerimine ld cantilare – ’laulma, ümisema’, psalmi, piibliteksti või pal-

ve laulmine viisimudeli järgi. 

kantsel (ld cancelli – ’võre, piire’) kõnetool, evangeeliumi kuulu-

tamise ja jutluse pidamise koht kirikus. Arenes välja ambost, 

mis asetati kooriruumi ja pikihoone vahele püstitatud vahe-

seinale ehk võrele, kust peeti jutlusi.  

kantslipõll kantsli pulti kattev ja puldi esimesest servast alla rippuv li-

turgilist värvi ja kristlike sümbolitega kaunistatud tekstiil 

ehk kantslikate. Vastavalt kasutuse kohale tuntakse veel lu-
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gemispuldi- ja köstripuldipõllesid. Põlledele lisaks kasuta-

takse ka liturgilist värvi altarivõre, kantsliääre ja põlvituspin-

gi katteid. 

karikakate ehk karikalina (ld velum), nelinurkne liturgilises värvis linik 

(kate), millega kaetakse karikas ja pateen enne ja pärast ar-

mulauda. 

kasuaaliad (ld casus – ’juhtum, sündmus’) talitused, mis lähtuvad konk-

reetsest elujuhtumist või sündmusest ehk kaasusest (ristimi-

ne, laulatus, matus). 

kirikuaasta kiriku jumalateenistuselu korraldav pühapäevade ja kiriku-

pühade liturgiline süsteem, mis kajastab Kristuse lunastustöö 

keskseid teemasid. Kirikuaastas on 3 suuremat tsüklit ehk 

pühaderingi: jõulutsükkel ja ülestõusmispühatsükkel ning 

nelipühajärgne aeg ehk kirikupoolaasta.  

kollekta ld collecta (colligere – ’kokku koguma’), lühike kokkuvõtlik 

liturgiline palve, laulupalve. Tuntuim kollekta on missa al-

gusliturgiat lõpetav päeva palve. Kollektaks nimetatakse ka 

teisi sama tüüpi palveid missal (nt palve pärast armulauda), 

tunnipalvusel ja ka talitustel. 

kolmainsuslaul Kirikukäsiraamatus kasutatav mõiste: Gloria inglite laulu 

laiendus missal, lauluraamatu laul Püha Kolmainsuse ülistu-

seks. 

kompletoorium vt päevalõpupalvus.  

konsekratsioon ld consecratio – ’pühitsemine, pühendamine’, armulaualitur-

gias leiva ja veini pühitsemine. Piiskop või preester kordab 

armulauapalve ajal Issanda poolt pühal õhtusöömaajal lausu-

tud sõnu (seadmissõnu) ning konsekratsioonil saavad leib ja 

vein Kristuse sakramentaalseks ihuks ja vereks. 

kontselebratsioon ld concelebratio – ’koos pühitsemine’ (con – ’koos’, celeb-

ratio – ’kogunemine, tähistamine’), mitme preestri üheskoos 

armulaua pühitsemine. Kontselebratsioonil kaasa teenivad 

preestrid loevad juhtliturgiga koos esimese epikleesi ja sead-

missõnad. 

konsumeerimine (ld consumere – ’tarbima, ära tarvitama’) jagamisel üle jää-

nud pühitsetud armulauaandide ära tarvitamine pärast armu-

laua jagamist altari juures või pärast missat käärkambris. Lu-

ther pidas armulauaandide samal missal lõpuni tarvitamist 

kõige mõistlikumaks ülejäänud sakramendiandide käsitlemi-

se viisiks. 
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koorimantel vt pluviaal. 

kooriruum ehk koor (kr khoros; ld chorus – ’koor, rõdu’) ehk altari-

ruum. Kirikuhoone osa, kus asub altar ja kust jumalateenis-

tust juhitakse. 

koorirüü ehk koorisärk, avarama kaelaauguga ja laiemate varukatega 

üle pea selgapandav, ilma vööta kantav pikk või üksnes põl-

vedeni ulatuv valge rüü. Ld superpelliceum – ’kasuka peal’ 

Seda rüüd võivad kanda nii vaimulikud kui ka ilmikud juma-

lateenistusel või talitusel kaasa teenides. 

korporaal  (ld corpus – ’ihu’) väike nelinurkne aluslinik, mis laotatakse 

armulaualiturgia ajaks altarile ja mille peal pühitsetakse lei-

ba ja veini. Korporaal osutab andidele, mis eraldatakse ar-

mulaual pühitsemiseks. Väljaspool kasutamist hoitakse kor-

poraali üheksaks kokkuvoldituna bursas. Korporaali peetak-

se kõige vanemaks kirikutekstiiliks, mis algselt täitis altarili-

na ülesannet. 

kredentslaud (ld credere – ’midagi usaldama, kellelegi lootma’) altariruu-

mis altari lähedal olev abilauake (nö serveerlauake), millel 

missa ajal hoitakse armulauatarvikuid ja –aineid kuni altari 

katmiseni armulauaks.   

käärkambripalved vaimulikule ja abilistele mõeldud palved, mida kasutatakse 

jumalateenistuseks valmistudes ja riietudes, samuti teenistust 

lõpetades. 

Kyrie eleison (kr ’Issand, halasta’) ehk lihtsalt Kyrie, missa ordinaariumi 

esimene osa, kolmeosalise aklamatsiooni kujul olev palve 

algusliturgias. See on nii abipalve kui ka austusavaldus ja 

tunnistus, et Issand on ainus tõeline aitaja (Mt 9:27; 15:22).  

Kyrie-litaania  (kr lite – ’palve, anumine’) on mahukam kirikuaasta perioodi 

teemaga haakuv palve Kristuse poole või trinitaarse ülesehi-

tusega palve. Eeslaulja laulab palve ja kogudus vastab akla-

matsiooniga.  

lastejumalateenistus Agendas ja Kirikukäsiraamatus kasutatav mõiste: lastega 

peetav ilma armulauata lihtne sõnajumalateenistus. 

laudamus ld ’me kiidame’, vt Gloria. 

laudes (ld laudare – ’kiitma’) hommikupalvus, päeva esimene tun-

nipalvus. 
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lectio continua ld ’jätkuv lugemine’, pühakirja lugemise viis, et raamat või 

kiri loetakse järjest perikoopide kaupa läbi. 

lektsioon ld lectio – ’lugemine’, piiblilugemine jumalateenistusel. 

lektsionaarium ld lectionarium – ’lugemisteraamat’, liturgiakäsiraamat, mis 

sisaldab perikoope. 

litaania kr litaneia – ’anumine’, liturgi/eeslaulja ja koori/ koguduse 

vastastikku lauldav ühine eestpalve. 

liturg liturgiat pidav vaimulik. Liturgiat juhtiv vaimulik on juhtli-

turg ehk tselebrant. 

liturgia kr leitourgia – ’ühine, avalik töö või teenimine, rahva heaks 

tehtav töö’; ld liturgia – ’teenistus, toimetus, ülesanne’. Ju-

malateenistuse või selle osade kohta kasutatav nimetus.  

liturgilised värvid kirikutekstiilide põhitoonina kasutatavad kirikuaasta perioo-

di sisu väljendavad värvitoonid. Eesti luterlikus kirikus on 

kasutusel 5 liturgilist värvi: valge, punane, violett, must ja 

roheline. 

lucernarium vt valgusepalvus. 

lugemisaasta Kirikukäsiraamatus kasutatav mõiste: ühe kirikuaasta püha-

päevade ja pühade jumalateenistustel loetavate perikoopide 

rida. Praegu kasutab EELK kolmest lugemisaastast koosne-

vat perikoobisüsteemi. 

lõkmed vaimuliku talaaril kurgu all rippuvad kaks valget lühikest rii-

delinti, mis on kujunenud 18. saj talaari laiast kraest. Lõkme-

tele on antud ka kahe käsulaua või käsu ja evangeeliumi 

sümboli tähendus. 

magnificat Maarja kiituslaul, õhtupalvuse uustestamentlik canticum Lk 

1:46-55. Nimetus tuleb laulu ladinakeelsest algussõnast (ld 

’ülistama, kiitma’ – „Mu hing ülistab Issandat…“). 

missa (ld mittere – ’läkitama’) läänekiriku traditsiooniline armu-

lauajumalateenistuse nimi, mis tuleb teenistuse ladinakeelse-

test lõpusõnadest Ite, missa est (’minge, on läkitatud’). 

mitra piiskopi liturgiline peakate, mis koosneb kahest teravatipu-

lisest kilbikujulisest osast, mis on külgedelt ühendatud. Mit-

ra tagant langeb alla kaks linti. Mitra sümboliseerib Püha 

Vaimu tuleleeki ja piiskoplikku meelevalda. 
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nicaenum Nikaia usutunnistus, võeti vastu Nikaia kirikukogul 325 pKr, 

lõpliku kuju sai Konstantinoopoli kirikukogul. Üks kolmest 

vanakiriklikust ususümbolist. 

nunc dimittis Siimeoni kiituslaul, päevalõpupalvuse uustestamentlik canti-

cum Lk 2:29-32. Nimetus tuleb laulu ladinakeelsest algussõ-

nast (ld ’nüüd sa lased’ – „Issand, nüüd sa lased oma sulasel 

lahkuda …“). 

oblaat ld oblatum , armulaualeib, hapnemata taignast valmistatud 

väike õhuke armulaualeib. 

offertorium (ld offerre – ’esitama’) 1) leiva ja veini ette toomine ja alta-

rile viimine armulaualiturgia alguses; 2) armulaualiturgia al-

guslaul, andidelaul (sh psalmil põhinev propriumilaul), mille 

ajal kaetakse altar armulauaks ja toimub korjandus; 3) ohv-

ripalve. 

officium ld ’teenistus, kord, kohus’, ettenähtud tunnipalved (7 palvust 

ööpäevas, olulisemad neist on hommikupalvus ehk laudes, 

keskpäevapalvus ehk ad sextam, õhtupalvus ehk vesper ja 

päevalõpupalvus ehk kompletoorium). 

oktaav ld ’kaheksas’, suurtele pühadele järgnev kaheksapäevane pü-

hadeaeg. 

ordinaarium (ld ordo – ’järjekord, reegel’) jumalateenistuse kord, missa 

muutumatud osad (vt ka proprium); kitsamas tähenduses 

missa 5 ordinaariumihümni: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 

ja Benedictus, Agnus Dei. 

ordinatsioon (ld ordinare – ’ametisse panema’) vaimulikku ametisse pü-

hitsemine. 

ornaat (ld ’ehe’) vaimuliku pidulik ametiriietus ehk liturgiline rõivas. 

paasaküünal eriline suur küünal, mis süüdatakse ülestõusmispüha vigii-

lial. Paasaküünal sümboliseerib üles tõusnud ja surma pime-

duse võitnud Kristust, maailmavalgust. Küünlal kasutatakse 

sümboolikat: rist – lunastuse ja elu märk; alfa ja oomega – 

meeldetuletus, et Kristus on esimene ja viimne; käimasoleva 

aasta number – meeldetuletus, et aegade Issand on meie kes-

kel ka siin ja praegu; 5 viiruki- või vahatera ristihaarade tip-

pudes ja keskpunktis – Kristuse 5 haava. 

palla ld ’mantel’, karikakaas, ruudukujuline tugevdatud linik kari-

ka katmiseks. 
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paramendid ld paramentum – ’riietus’, kirikutekstiilid. Liturgias kasuta-

tavad tähtsamad tekstiilid on altarilina ja –põll, kantsli- ja lu-

gemispuldipõll, karikakate, alba, vöö, stoola, kaasula ja koo-

rimantel. 

pateen ld patena, patina – ’kauss’, leivik; taldrik, millel on armu-

laua ajal hostia või oblaadid. 

pax ld ’rahu’, rahutervitus armulaualiturgias. 

peremissa Kirikukäsiraamatus kasutatav mõiste: lastele ja lastega pere-

de osalemisele orienteeritud armulauaga jumalateenistus. 

perikoop (kr perikopee – ’välja lõikamine’) kindel kirjakoht, jumala-

teenistusel loetav pühakirjalõik. 

pihitool erapihi toimetamiseks mõeldud mitmeosaline ruum või mit-

mest ruumist koosnev ehitis. Pihiline ja pihi vastuvõtja on 

eraldatud vaheseinaga, mis tagab pihilise anonüümsuse. 

piscina (ld ’kalatiik’) 1) varakristlikes kirikuis suur ristimisbassein; 

2) spetsiaalne valamu, „püha kaev“, mille kaudu juhitakse 

armulauakarika pesemise vesi ja ristimisvesi kiriku põranda 

alla. 

pluviaal ehk koorimantel, ld pluviale (pluvia – ’vihm’), antiiksest 

vihmamantlist väljaarenenud iseloomuliku kujunduse ja kau-

nistustega avar keep. Selle värv sõltub kirikuaasta perioodist. 

Pluviaal on eelkõige tuntud kui piiskopimantel, kuid koori-

mantlit võib kasutada ka preester pidulikel talitustel ja pal-

vustel. 

postsanctus ld ’pärast püha’, armulauapalve Sanctusele järgnev anam-

neetiline palveosa.  

prefatsioon ld praefatio – ’sissejuhatus, alguslause’, armulauapalve al-

gus – kolmekordne tervitus ja kirikuaasta järgi vahelduv osa, 

kiituspalve enne Sanctust (nimetatud ka ld presanctus), mil-

les meenutatakse Jumala lunastustööd Kristuses. 

preces ld ’palved, eestpalved’, tunnipalvuse palveosa. 

proprium (ld ’omane, eriline’) kirikuaasta järgi vahelduvad liturgia-

osad (nt päeva palve, piiblilugemised, koguduselaulud; vt ka 

ordinaarium).  

protsessioon ld ’rongkäik’, jumalateenistuse alguses ja lõpus toimuv litur-
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gia läbiviijate rongkäik. See on meeldetuletus, et oleme rän-

dajad taevase kodumaa poole. Protsessiooni ees kantakse ta-

valiselt risti ja küünlaid ning see tuletab meelde Jeesuse sõ-

nu, et Kristus tuleb liturgias oma rahva keskele (Mt 18:20) ja 

kutsub meid endale järgnema (Lk 9:23). Piiskopi, samuti 

juhtliturgina teeniva preestri liikumine protsessiooni lõpus 

rõhutab tema rolli teenija ja karjasena.  

päevalõpupalvus ehk kompletoorium, ld comletorium – ’lõpupalve’ (ld comp-

lere – ’lõpetama, lõpule viima’), päeva lõpetav ehk päeva 

viimane tunnipalvus. 

päeva laul ehk graduaallaul. Lutheri Deutsche Messe kasutuselevõtuga 

kujunes senine Rooma Missa graduaal jumalateenistuse tee-

mat avavaks päeva pealauluks. Nimetatakse ka nädala lau-

luks. Tavaliselt lauldakse päeva laul enne evangeeliumi lu-

gemist. Kirikukäsiraamatu järgi võib päeva laulu laulda ka 

pärast evangeeliumit või pärast jutlust. 

päeva palve ehk kollekta, ld collecta (colligere – ’kokku koguma’) pü-

hapäeva ja püha temaatiline lühike propriumiosast võetav 

palve missa algusliturgias. 

pyxis (kr) karp armulaualeibade hoidmiseks. 

responsorium (ld respondere – ’vastama’) vastus, tunnipalvuse osa pärast 

piiblilugemist. 

retaabel (ld retrotabulum, retabulum – ’tahvel millegi taga’) altari-

pealmik, ehissein või altarimaal koos raamiga. 

ristimisallikas ehk ristimisnõu, kristlaseks sündimise sakramendi toimeta-

mise paik. Algselt baptisteeriumis asunud bassein, kuhu risti-

tav üleni sisse kasteti. Tuntud ka kui ristimiskivi, sest on val-

mistatud kivist. Koosneb karikakujulisest kaheksanurksest 

või ümmargusest anumast. Kirikus nähtaval kohal seisev ris-

timisallikas rõhutab ristimist kui uue elu ja õndsuse allikat, 

tuletab kirikulisele meelde tema ristimist ja on kutseks iga-

päevasele meeleparandusele. 

ristitee Kristuse ristikandmise ja surma neliteist „peatust“. Piltidel 

või figuuridega kujutatud momendid on paigutatud kiriku 

seintele nii, et nende juures saab üksi või kogudusega ühes-

koos pidada ristitee palvust.  

salutatio ld ’tervitus’, liturgiline tervitus: „Issand olgu teiega! – Ja si-

nu vaimuga!“. 
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sanctorale neitsi Maarja, apostlite ja teiste tähtsate piiblitegelaste, püha-

kute ja märtrite mälestuspäevade kalender ja nende päevade 

liturgilise ainese kogumik.  

Sanctus ld ’püha’, missa ordinaariumi osa, armulauauapalvesse kuu-

luv koguduse poolt lauldav ülistuslaul. Üks vanimaid missa-

hümne, mille algusosa tekst on võetud Js 6:3. Sanctuse teine 

osa „Kiidetud olgu…“ (Mt 21:9) on koguduse tervitus armu-

lauas ligi olevale Kristusele. 

seadmissõnad ld verba testamenti (verba – ’sõnad’) Issanda sõnad pühal 

õhtusöömaajal jängritele leiba ja karikat jagades, kui ta sea-

dis armulaua. Seadmissõnade lugemisega leiva ja karika üle 

toimub armulaua konsekratsioon.  

stoola (ld ’sall’) vaimuliku ametitunnus liturgilises riietuses, pikk 

kitsas riidest lint, mida vaimulik kannab alba peal.Stoolal on 

tavaliselt 3 risti (mõlemas otsas ja keskel) ja selle värv sõl-

tub kirikuaasta perioodist. Stoola sümboliseerib vaimulikku 

ametit kui tegutsemist Kristuse antud meelevallas ja Tema 

ikke kandjana (Mt 11:29). Preester ja piiskop kannab stoolat 

ümber kaela, diakon üle vasaku õla. 

sutaan pr soutane (it sottana – ’kuub, alusseelik’) must maaniulatuv 

vaimulikurõivas. 

sõnajumalateenistus Kirikukäsiraamatus kasutatav mõiste: ilma armulauata juma-

lateenistus. 

tabernaakel ld ’telgike’, väike kapp pühitsetud armulaualeibade hoidmi-

seks. 

talaar ld talaris – ’kandadeni ulatuv’, pikk (kandadeni ulatuv) laia-

de varrukatega musta värvi vaimuliku (ja kohtunike) ameti-

rüü. Talaari kantakse Eesti luterlikus kirikus koos lõkmete 

(diakon kannab lõkmete asemel rohelist kraed) ja ametiristi-

ga. 

Triduum sacrum ld ’kolm püha päeva’, nimetatud ka Triduum paschale, Kris-

tuse kannatuse, surma ja ülestõusmise kolmepäevane püha, 

mis kestab Suure Neljapäeva õhtusest missast Kristuse üles-

tõusmise püha õhtuse teenistuseni. 

trinitaarne (ld trinitas – ’Kolmainsus’) Jumala Kolmainsust ja Kolmai-

nu Jumala tööd (loomine, lunastamine, pühitsemine) rõhu-

tav. Jumalateenistust raamistab trinitaarne vormel: „Isa ja 

Poja ja Püha Vaimu nimel.“ 
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tselebrant (ld celebratio – ’kogunemine, tähistamine’) juhtliturg, missa 

liturgiat juhtiv ja armulauda pühitsev vaimulik. 

tsiboorium ld ciborium – ’peeker’, sakramendinõu, karikakujuline anum 

pühitsetud armulaualeibade säilitamiseks. 

tunnipalved kindlatel päeva tundidel peetavad palvused. Regulaarsed 

tunnipalved väljendavad apostli nõuannet palvetada lakka-

matult (1Ts 5:17). Kristlikus traditsioonis tuntakse 7 päeva 

palvehetke (Ps 119:164): päikesetõusul, hommikul, kesk-

päeval, pärastlõunal, õhtul ja päeva lõpul.  

valgusepalvus ld lucernarium, küünalde ja kiriku valgustuse süütamisega 

seotud eriline palvus, mida võib pidada vespri või komle-

tooriumi alguses.  

verba testamenti vt seadmissõnad. 

versiculus ld ’värsike’, kaheosaline salm, mida liturg ja kogudus vas-

tastiku laulavad.  

versus orientem ld ’ida poole’ ehk ad orientem, missa pidamise viis, et prees-

ter seisab altari ees näoga altari ehk kooriruumi otsaseina 

poole (apsiidi poole, ld versus apsidem). Kiriku altar on tra-

ditsiooniliselt orienteeritud itta, paradiisi ja päikese tõusu 

suunda, mis väljendab kristlaste valmistumist Kristuse taga-

situlekuks, tõelise koidutähe ja maailma valguse tõusmise 

ootust. Versus orientem puhul palvetab preester kogudusega 

samas suunas seistes. Preester pöördub altari ees koguduse 

poole näoga, kui ta kogudust Jumala nimel kõnetab (nt piib-

lilugemisel, jutluses, armukuulutuses, õnnistamisel).  

versus populum ld ’rahva poole’, missa pidamise viis, et preester seisab altari 

taga näoga koguduse poole. Selles väljendub koguduse ja 

preestri kogunemine ümber altari, ümber Issanda laua.  

vesper (ld ’õhtu’) õhtupalvus, õhtune tunnipalvus. 

vigiilia ld vigilia – ’öövalve’, öine jumalateenistus, millega vanas ki-

rikus alustati suurte pühade tähistamist. 

vöö ehk cingulum (ld ’vöö’), nöörvöö, mis seotakse kahekordselt 

alba peale ja jäetakse otsad vabalt rippuma. Vöö sümbolisee-

rib kasinust ja mõõdukust, samuti on see valvamise ja tööks 

pühendumise sümbol. 


