Laulatamine
Kirikliku laulatuse eel käib pruutpaari kuulutamine jumalateenistuses, millele lisatakse vastav
piiblisalm (vt. lk. 145). Kui kirikupalve peetakse kantslis, jääb piiblisalm ära.
Laulatamise kord
1. Laul.
2. Soovisõna: Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
3. ÕPETAJA kõne.
4. Kuulge nüüd Jumala sõna abieluseisusest, millesse teie tahate astuda. Nõnda ütleb Issand:
Kas te ei ole lugenud, et Looja nad alguses lõi meheks ja naiseks ja ütles: See ei ole mitte
hea, et inimene üksi on; Ma tahan temale abi teha, mis tema kohane on. Seepärast jätab
inimene isa ja ema maha ning hoiab kindlasti oma naise poole, ja need kaks peavad üks liha
olema. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu! (Matt. ev. 19,4—6; 1.
Moos. 2,18.24).
Kuulge ka Jumala tahtmist, kuidas te selles seisuses kristliku abielurahvana peate elama ja
mis teie kohus on üksteise vastu. Nõnda kirjutab püha Paulus Efesose rahvale:
Mehed, armastage oma naisi, nõnda kui ka Kristus on armastanud kogudust ja on andnud
iseenese tema eest, et teda pühitseda. Nõnda peavad mehedki oma naisi armastama kui
iseenese ihu. Kes oma naist armastab, see armastab iseennast. Naised kuulge oma meeste
sõna kui Kristuse sõna. Sest mees on naise pea, nõnda kui ka Kristus on koguduse pea. Aga
nõnda kui kogudus Kristuse meelevalla all on, nõnda on ka naised meeste meelevalla all
kõigis asjus (Efes. 5,22—28). Või:
Kuulge Jumala sõna abieluseisusest, millesse te tahate astuda. Nõnda ütleb Issand: Kas te ei
ole lugenud, et Looja nad alguses lõi meheks ja naiseks ja ütles: See ei ole hea, et inimene
üksi on, Ma tahan temale abi teha, mis tema kohane on. Seepärast jätab inimene isa ja ema
maha ning hoiab kindlasti oma naise poole, ja need kaks peavad üks liha olema. Mis nüüd
Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu! (Matt. ev. 19,4—6; 1. Moos. 2,18.24).
Võtke südamesse apostli sõna abielurahva kohustest ja õigustest:
Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu. Naised, olge allaheitlikud oma
meestele, nõnda kui kohus on Issandas. Ehtige endid kui Jumala äravalitud pühad ja
armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega, sallides
üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellelgi on kaebust teise peale. Nõnda kui Kristus teile
on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Ja peale selle kõige ehtige ennast armastusega, see on
kõige täielikum side. Ja Jumala rahu valitsegu teie südames. Kristuse sõna elagu rohkesti teie
seas. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel,
tänades Jumalat Isa Tema läbi. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, püsivad
palves! (Kol. 3,12—19; Rooml. 12,12).
Ja viimaks kuulge, mis apostel kirjutab kristlikust armastusest, mis abielu aluseks on:
Armastus on pikameeleline, armastus on täis heldust, ta ei ole kade; armastus ei suurustele, ta
ei ole iseennast täis; ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles
paha; ta ei rõõmusta ülekohtust, aga tõe pärast ta rõõmustab; tema vabandab kõik, usub kõik,
loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei väsi iialgi ära (1. Kor. 13, 4—8).
5. Selle sõna peale (peigmehele): küsin ma nüüd sinult, N. N., Jumala ees, kes kõik teab ja
näeb, ja nende tunnistajate kuuldes: Kas sina tahad selle oma pruudi oma kristlikuks
abikaasaks võtta, teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, ühes

temaga vastu võtta rõõmu ja risti, õnne ja õnnetust, ega taha teda ka iialgi mitte maha jätta
ega ennast temast ära pöörata või lahutada, olgu siis et kõigeväeline Jumal teid üksteisest
lahutab ajaliku surma läbi? Kui see sinu südame meel ja tõsine nõu on, siis kinnita seda,
üteldes selgesti: Jah!
PEIGMEES: Jah!
(Pruudile): Nõndasamuti küsin ma sinult, N. N., Jumala ja nende tunnistajate ees: Kas sina
tahad selle oma peigmehe oma kristlikuks abikaasaks ja peaks võtta, teda muutumatu ja
murdumatu truudusega armastada, austada ja tema sõna kuulda, ühes temaga vastu võtta õnne
ja õnnetust, rõõmu ja risti; ega taha teda ka iialgi mitte maha jätta ega ennast temast ära
pöörata või lahutada, olgu siis et kõigeväeline Jumal teid üksteisest lahutab ajaliku surma
läbi? Kui see ka sinu südame meel ja tõsine nõu on, siis kinnita seda, üteldes selgesti: Jah!
PRUUT: Jah!
6. ÕPETAJA võtab pruutpaarilt sõrmused ja paneb pruudilt saadud sõrmuse peigmehe parema
käe sõrme ja peigmehelt saadud sõrmuse pruudi parema käe sõrme, üteldes:
Sõrmus on ristikoguduses abielu tunnuseks. Tema peab alati Jumala ees teile meele tuletama
ja inimeste ees tunnistama, et te üksteisega kristlikuks abieluks kokku antud ja ühendatud
olete.
ÕPETAJA paneb pruutpaari paremad käed kokku üteldes: Sellepärast, et te üksteist
kristlikuks abikaasaks igatsete, seda ka Jumala ja juuresolevate tunnistajate ees olete avalikult
kinnitanud ja selle peale üksteisele laulatussõrmuse ja käe andnud, laulatan mina teid ühte
kristlikuks abielurahvaks — Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. — Mis Jumal on ühte
pannud, seda inimene ärgu lahutagu. — Issand Jumal andku teile õnnistust ja rahu! Aamen.
7. Ja nüüd (heitke põlvili) ja palugem: Märkus. Koduse laulatuse puhul ei heideta põlvili.
(Noorpaar põlvitab; õpetaja astub altari juurde ja palvetab kas oma sõnadega või järgmiselt):
Sinu poole, kõigeväeline Jumal, halastaja taevane Isa, ülendame oma südamed, tänades Sind
selle eest, et me tohime iseendid ja oma elu igal ajal Sinu kaitse ja juhatuse alla anda. Me
palume Sind täna selle noorpaari (ja kõigi teiste abielupaaride) eest: Ütle Sina oma jah ja
aamen nende nõu ja tõotuse kohta, mis nad täna avalikult Sinu ja koguduse ees on kinnitanud,
ja võta nad oma käe kõrvale sel teel, millele nad nüüd käsikäes astuvad. Aita ja juhata neid ja
kõiki abielupaare oma Vaimu läbi, et nad tõsises jumalakartuses ning südame ja elu puhtuses,
väsimatus armastuses ja kõikumatus ustavuses üheskoos elavad. Luba neile igapäev oma abi
ja õnnistust kogeda ja tänuga vastu võtta. Anna neile viimaks oma taevases riigis igavene
eluase oma armsa Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle nimel me palume: Meie
Isa…
8. ÕPETAJA (noorpaari poole) õnnistab Aaroni õnnistamisesõnadega.
9. Lõpplaul.
Teiseusulise vaimuliku poolt laulatatud abielupaari (segapaari) õnnistamine
1. Laul.
2. Soovisõna.
3. ÕPETAJA kõne.
4. Palve. Meie Isa...

5. Õnnistamisesõnad.
6. Lõpplaul.
Laulatuse 25. (50. ...) mälestuspäeva pühitsemine
1. Laul.
2. Soovisõna: Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus
olgu meie kõikidega! Aamen.
3. ÕPETAJA kõne.
4. ÕPETAJA: Nõnda ütleb Issand: Mina tahan sind õnnistada, ja sina oled õnnistatud. —
Jumala rahu valitsegu teie südameis, selleks te olete ka kutsutud, ja olge tänulikud!
5. Palve (vabalt või järgmiselt):
Kõigeväeline, halastaja Jumal! Sina oled oma armu rikkust sellele abielupaarile siitsaadik
isalikult tunda andnud; ole ja jää ka edaspidi nendega. Olgu Sinu heldus nende vastu igal
hommikul uus. Rõõmusta neid ka edaspidi rohkesti oma isaliku armastuse avaldustega. Ja kui
ka välispidine inimene ikka enam kahaneb, siis tee, et sisemine inimene ometi päev-päevalt
uueneb. Õpeta neid oma Vaimu läbi alati mõtlema sellele, mis üleval on, ja kinnita nende
tõttamist Jumala kutsumise võiduanni poole Kristuses. Olgu nende ülim hool saada Kristuse
omaks ja lasta ennast igavese elu lootuses kinnitada. Hoia neid oma varju all ikka ja igavesti.
Aita neid armulikult Sind ikka ustavamalt teenida, kuni nad ükskord õndsasti lahkudes Sinu
ette võivad astuda ja igavesti kiites tunnistada: Jumal on ustav! — Meie Isa…
6. Õnnistamine.
7. Lõpplaul.

