Pühitsemised
Kiriku nurgakivi panemine
1. Koguduse laul.
2. Pühitseja: Meie algus sündigu Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel! Aamen.
3. Pühitsemise kõne.
Kõne järele astub pühitseja nurgakivi juurde, kuhu paigutatakse kiriku ehitamise ürik, Piibel,
Agenda, kiriku plaan ja mõned muud esemed, soovikorral iga eseme kohta midagi üteldes.
Pühitseja heidab nüüd nurgakivile esimese labidatäie lupja ja nurgakivi müüritakse kinni.
Pärast pühitseja ning soovikorral ka teiste haamrilööki ütleb pühitseja:
4. Issandas armastatud kogudus. Issand ütleb apostel Pauluse läbi: „Kõik, mis te iial teete
sõna või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa Tema läbi” (Kol.
3,17); sest kõik pühitsetakse Jumala sõna ja palvega. Veel on kirjutatud: „Mida Sina, Issand,
õnnistad, see jääb õnnistatuks igavesti” (1. Ajar. 17,27). — Olgu siis see nurgakivi (paremat
kätt nurgakivi kohal hoides) uue kiriku aluseks Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu
nimel! +
Igavene Kolmainus Jumal kaitsku seda koda, mis Tema nime auks ja koguduse kasvamiseks
siinkohal peab ehitatama, ja lasku kõik hästi ja õnnelikult lõpule jõuda! Aamen.
5. Palugem: Kõigeväeline, armuline Jumal ja Isa! Sa oled oma sulase suu läbi ütelnud: „Kui
Jehoova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilmaaegu; kui Jehoova ei hoia
linna, siis valvur valvab ilmaaegu” (Ps.127,1). — Sellepärast me palume Sind südamest, ära
keela oma õnnistust sellele tööle, mida Sinu nime auks oleme alustanud, ja aita, et selle
nurgakivi peale tõuseks hoone jäädavaks eluasemeks Sinu aupaistusele, kus Sinu kogudust
toidetakse tõe elava sõnaga ning pühade, armurikaste sakramentidega. Võta kõik, kes siin
töötavad, oma kaitse alla, hoia neid ja seda ehitust igasuguse kahju ja õnnetuse eest. Aga me
palume veel, Issand, iseäranis: Ehita Sina see kogudus enesele vaimulikuks kojaks ja pühaks
preestriametiks Sinule Jeesuse Kristuse läbi meelepäraseid vaimulikke ohvreid tooma. Ehita
ja hoia kõiki ristiinimesi kogu maailmas oma õndsakstegeva tõe kindlal alusel, õnnista neid
oma vaimulike andide rikkusest ja too ka need ligi, kes Sind veel ei tunne, et Sinu püha nime
tuntaks ja kiidetaks päevatõusust loojakuni. Ustav Jumal ja Isa, ole meile kõigile praegu ja
igal ajal ligi oma kõigeväelise ja armulise abiga, kinnita meie kätetööd, sest ilma Sinuta ei
suuda me midagi, jah, meie kätetööd kinnita Sina oma nime au pärast. Aamen.
6. Kohaliku õpetaja kõne ja palve (kui õpetaja ise ei ole pühitseja): Kõigeväeline, halastaja
Jumal, me täname Sind, et Sina meid oled lasknud selle pühakoja ehitamist oma õnnistusega
alustada ja palume Sind, anna meile armu, et me selle töö edenemise ja valmimise pärast alati
palvetame ja igaüks oma võimist mööda ustavalt kaasa aitame. Nõnda saagu meie tänu Sinu
isaliku helduse ja halastuse eest teos ja tões avalikuks. Aita meid armust, et me väärt
oleksime omal ajal selle Sinu koja avatud väravaist sisse minema ja Sind rõõmuga teenima
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kelle nimel me palume:
7. Meie Isa...
8. Õnnistamine.
9. Lõpplaul.

Kiriku pühitsemine
Uue kiriku pühitsemist toimetab piiskop või mõni kirikuvalitsuse poolt selleks määratud
kirikuõpetaja teiste õpetajate osavõtmisel.
Pühitsemise päeva hommikul peetakse endises jumalateenistuseruumis lühike
lahkumisteenistus lauluga ning õpetaja kõne ja palvega. Sealt minnakse pidulikus rongkäigus
uue kiriku juurde, kusjuures õpetajad kannavad Piiblit, Agendat ja kirikuriistu.
Uue kiriku ukse ees võib üks õpetajaist pidada lühikese kõne, selle järele annab kiriku
ehitusmeister uue kiriku võtmed koguduse nõukogu esimehe kätte ja see omakorda kiriku
pühitsejale. Viimane avab Püha Kirja sõnaga uue jumalakoja ukse ja astub ühes saatjatega
kirikusse, koguduse järgnedes neile. Pühitseja ühes teiste õpetajatega astub altari ette,
kaasatoodud esemed asetatakse altarile. Järgneb kiriku pühitsemise talitus:
1. Koguduse laul (ilma orelita, võimalikult laulukoori abil).
2. PÜHITSEJA: Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
3. Lectio. Kui armsad on sinu hooned, vägede Jehoova! Jehoova õuesid igatseb ja ihaldab mu
hing: mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. — Lind on ju aseme ja
pääsuke enesele pesa leidnud, kuhu ta oma pojad paneb, Sinu altarite juurde, vägede Jehoova,
mu kuningas ja mu Jumal! — Väga õndsad on need, kes Sinu kojas elavad; nad kiidavad Sind
alati. Õnnis on inimene, kelle tugevus on Sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutu orust
läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varane vihm katab neid õnnistusega. Nad
saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. Jehoova, vägede Jumal, kuule
mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sest üks päev Sinu õuedes on parem kui muid tuhat;
ma tahan ennemini läve juures seista oma Jumala kojas kui viibida õelate majades. Sest
Jehoova Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Jehoova ega keela head neile, kes laitmata
elavad. Vägede Jehoova, õnnis on inimene, kes Sinu peale loodab. Aamen. (Ps. 84).
4. Pühitsemise kõne.
5. Pühitsemine.
Issandas armastatud vennad-õed Kristuses! Te olete kuulnud, kellele see koda peab püha
olema. Nüüd pühitsen ma tema Issanda nimel ning minule antud ameti ja meelevalla põhjal.
Esmalt pühitsen ma selle koha, kus Jumala püha sõna, tõe ja elu sõna, kogudusele
kuulutatakse, — selle kantsli + — tõsise õpetamise ja usuelu äratamise kohaks Pühas
Vaimus. Issand, hoia temast eemal kõik vale- ja väärõpetus, kõik inimlikud arvamised ja
mõtted, nõnda et siin iialgi teist evangeeliumi ei kuulutataks kui aga seda, mis me Sinu Poja
Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu oleme saanud ja mis meile on alal hoitud Sinu pühas sõnas.
Kinnita, Issand, ja valgusta kõiki, kes siin Sinu sõna kuulutavad. Olgu nende kuulutus selge
ja puhas Püha Vaimu väes; tungigu ta läbi kõigi nende südamest ja hingedest, kes siin seda
kuulevad, et kogudus ehitataks üles pühaks Jumala templiks, rajatud apostlite ja prohvetite
alusele, kus Jeesus Kristus ise on nurgakiviks.
Veel pühitsen ma selle altari + kõigega, mis tema peal, ristilöödud Õnnistegija kuju ristiga,
mis siia on asetatud lunastamise töö täheks ja mälestuseks; piibliraamatuga, mis meile on
selge ja kindla tõesõna allikaks; lühtrite ja küünaldega, mis meile peavad meelde tuletama
evangeeliumi selget valgust ja ka seda viimset ööd, mil Issand oma jüngritega lauas istus
pühal õhtusöömaajal; pühade riistadega, millesse sakramendi jagamisel pannakse õnnistatud
leiba ja õnnistatud veini, mille all me oma Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja verd vastu võtame.
Issand Jumal, taevane Isa, anna, et kõik, kes siin pihtil ja pühal õhtusöömaajal Sinu lauale
liginevad, tuleksid südamest meelt parandades, oma pattu kahetsedes ning üles tunnistades.

Tee, et nad pattude andeksandmise lohutusest uskliku südamega osa saaksid ja nõnda hästi
valmistatud oleksid Sinu Poja ihu ja verd lepitamise pitserina ja kinnitusena vastu võtma. —
Ole, Issand, oma Vaimuga ligi koguduse lastele, kes, puhta evangeeliumi piimaga toidetud,
õnnistamise päeval siin oma usku üles tunnistavad ja ennast Sinu omaks tõotavad, nõnda et
nad, usus ja jumalakartlikus elus kinnitatud, oleksid ustavad otsani. — Õnnista Sina, ustav
Jumal, abielurahvast, kes siinkohal Sinu nimel oma ühist eluteed alustavad. Tee, et nende
südamed oleksid ühendatud pühas armastuses ja murdumatus ustavuses ja et Sinu palge ees
sõlmitud leping oleks lahutamatu ning Sinu meelepärane kui elav tunnusmärk Kristuse
ühendusest kogudusega. — (Kui leinajad siin oma armsate lahkunud omaste puusärkide
ümber seisavad, siis kosuta ja kinnita Sina neid oma lohutusega.) — Kui Sinu suuri tegusid,
Issand Jumal, siin ühises palves kiidetakse ja austatakse, siis võta Sina südamete ja huulte
ohver armulikult vastu. Kui Sinu sulased kogudust siin Sinu nimel õnnistavad, siis tee, et see
sünniks Sinu väes ja et kõik, kes seda uskliku südamega vastu võtavad, kinnitatud ja
kosutatud südamega Sinu kojast lahkuvad.
Edasi pühitsen ma selle ristimisekivi + (ristimisevaagna) püha ristimise sakramendi
talitamiseks, et see saaks teile ja teie lastele õndsuse ja elu kaevuks, uue sündimise pesemise
ja Püha Vaimu uuendamise läbi. Võta, Issand, armust vastu need, kes Sinu jumalikul käsul
siia tuuakse, ja kui nende peale valatakse vett, mis Sinu käsus on seatud ja Sinu sõnaga ühte
pandud, siis olgu Sinu Vaim nende sees vägev, et nad, puhtaks pestud, pühitsetud ja õigeks
tehtud, Sinu Poja Jeesuse Kristuse lunastuse läbi Sinu lasteks ja Sinu riigi pärijaiks saavad ja
igavesti jäävad.
Viimaks pühitsen ma kõik teised esemed ja seadmed, mis selles kirikus Jumala teenimiseks
on määratud, pühitsen selle jumalakoja kellad +, et nende hääl valju ja püha kutsena ülevalt
kutsuks kogudust Issanda õuedesse elu sõna kuulma ja palve, palumise ja tänamisega Issanda
ette tulema, — pühitsen selle oreli +, et tema helid kostaksid Kõigekõrgema kiituseks
vaimulikes, armsais viisides, südameid sinna üles kandes, kus ükskord inglite ja äravalitud
hingede kolmekordne „Püha” Kõigeväelise aujärje ees kajab, — pühitsen selle pühakoja
tervikuna oma ameti poolest ja mulle antud meelevalla põhjal (paremat kätt välja sirutades)
Evangeeliumi-Luteri Usu Kirikuks Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. + Aamen.
Ja nüüd heitkem põlvili ja palugem:
6. Igavene Kolmainus Jumal! Pööra oma kõrv oma sulaste palve poole ja oma pale meie kõigi
poole! Olgu Sinu meele pärast meie tänu ja esimesed palved, mis me selles Sinule pühitsetud
kojas Sinu ette kanname:
Me täname Sind kõigest südamest Sinu suure helduse pärast, et Sina meid oled aidanud seda
koda rahuga ehitada Sinu püha sõna kuulutamise ja Sinu nime kiitmise kohaks. Me palume
Sind, olgu Sinu silmad alati lahti selle koja üle ja varja teda oma tiibadega ööd ja päevad, et
ta kindlasti seisaks kõigis aja tormides ja ohtudes kaugemate aegadeni. Vala siin oma Püha
Vaimu andeid rohkesti välja, et kõik, kes siin kojas sisse ja välja käivad, Sinu õnnistuse
varadest täielikult osa saaksid. Kuule igat vaga palvet, mis siin Sinu ette kantakse, igat
vaikset ohkamist, mis südamepõhjast Sinu poole üles tõuseb. Ava kõigi kuulajate südamed ja
meeled, et nad Sinu sõna vastu võtavad, heas ja kaunis südames hoiavad ning vilja kannavad
kannatuses, ja nõnda ükskord õndsa halleluuja-lauluga võivad jõuda Sinu taevariiki,
igavestesse hoonetesse, kus Sinu rahvas Sind pühas ehtes teenib. Igavene Kolmainus Jumal,
ütle ise kõigi meie palvete kohta oma armurikas, kõigeväeline aamen! Aamen. Issand,
sündigu see nõnda! Aamen.
7. Abilised loevad igaüks mõne piiblisalmi. Seejärel ütleb pühitseja:

8. Sellega annan mina nüüd selle Jumala teenimiseks pühitsetud koja sinu, selle koguduse
õpetaja ja hingekarjase hoolde. Toida siin kogudust usinasti ja ustavalt Jumala sõna ja
sakramendiga, nagu on õige Kristuse sulase ja ustava majapidaja kohus, kes on Jumala
saladuste üle seatud.
Samuti annan mina selle kiriku sinu hooldusesse, armas kogudus, ühes sinu valitud koguduse
vanematega (koguduse nõukoguga). Lase ennast selles kojas rõõmustada ja kosutada,
kinnitada ning ülendada Issanda kaunistes jumalateenistustes sõna ja sakramendi ning ühise
palve läbi, nõnda ennast ehitades Kolmainu Jumala pühaks koguduseks, kes Teda teenib
õiges kartuses ja pühas elus — Tema kõrgesti kiidetud nime auks. Aamen.
Pühitseja ja tema abilised ning koguduse esindus lähevad nüüd neile määratud istmeile.
9. KOGUDUS laulab oreli juhatusel ja kellade helistamise saatel laulu: Oh võtkem Jumalat ...
— Sellele järgneb jumalateenistus kohaliku õpetaja poolt harilikus korras kiriku
pühitsemisepäeva algussalmide ja kirikupalvetega. Soovitav on, et esimene jumalateenistus
oleks ühendatud püha õhtusöömaajaga.
Märkus. Kui hiljemini mõni uus kiriklik seade või ese tarvitusele tuleb, siis juhib õpetaja koguduse tähelepanu sellele, teeb selle üle
ristimärgi ja palub Jumala õnnistust selle tarvitamisele.

Uue või suurendatud surnuaia pühitsemine
Kui pühitsetav surnuaed ei ole kirikust liiga kaugel, siis toimub pühitsemise talitus
pühapäeval pärast jumalateenistust.
PÜHITSEJA (praost või õpetaja) läheb kirikust ühes kogudusega surnuaiale, kus koondutakse
ülesseatud risti ümber.
Kui aga surnuaed on kirikust kaugel, võib pühitsemist toimetada mõnel teisel ajal, millest
kogudusele aegsasti teatatakse.
PÜHITSEMISE KORD:
1. Koorilaul.
2. Koguduse laul.
3. Soovisõna. Meie Jumalale, kellel üksi on surematus, olgu austus ja igavene vägi. Aamen.
(1. Tim. 6,16).
Või: Kes silmaveega külvavad, need lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nutuga, kui
ta külviseemet kannab, see tuleb tõesti hõiskamisega vihke kandes. Aamen. (Ps. 126,5.6).
Või: Kiidetud olgu Jeesus Kristus, kes meie lootus on ajalikult ja igavesti. Aamen.
4. PÜHITSEJA kõne.
5. KOGUDUSE laul.
6. Lectio. Võtke kuulda Jumala sõna:
Issand, Sa oled meile eluasemeks olnud põlvest põlveni. Enne kui mäed sündisid ja kui maa
ja maailm loodi, oled Sina, Jumal, igavesest igavesti. Sina teed, et inimene jälle põrmuks
saab, ja ütled: Tulge tagasi, inimeselapsed. Sest tuhat aastat on Sinu meelest kui eilne päev,
kui see on mööda läinud, ja kui vahikord öösel. Sa uhud nad ära. Nad on kui uni; kui rohi,
mis hommikul haljendab. See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul niidetakse ta ning ta
kuivab ära. Sest Sinu viha läbi me lõpeme ja Su vihaleegis me tunneme hirmu. Sa paned kõik
meie ülekohtu enese ette, meie salajased patud oma palge valguse ette. Sest kõik meie päevad

mööduvad Su raske viha all, meie aastad lõpevad kui mõtteke. Meie elupäevi on
seitsekümmend aastat, ja kui keegi on väga tugev, siis on neid kaheksakümmend aastat, ja
nende ülem asi on töö ja vaev; sest see kaob äkitselt ja me läheme lennates ära. Kes tunneb
Sinu viha tugevust ja Su hirmsat viha nõnda, kui kohus on Sind karta? Õpeta meid meie päevi
arvestama, et me targa südame saaksime. Pöördu tagasi, Jehoova! Oh kui kaua? Heida armu
oma sulaste peale. Aamen. (Ps. 90,1—13).
7. Pühitsemise talitus. — Jumala sõna tunnistab:
Mis Sina, Issand, õnnistad, see jääb õnnistatuks igavesti. (pühitseja sirutab parema käe
matusepaiga üle) Ma õnnistan ja pühitsen nüüd minule usaldatud ameti väes selle maa
Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku surnuaiaks, Issanda põlluks ja ülestõusmise kohaks Jumala
Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel! + Issand lasku oma rahu valitseda selle hingamisepaiga üle,
kuni Tema, Kõigeväeline, kelle käes on surma võtmed, hauad avab magajaile ülestõusmiseks!
Aamen.
8. Palve. Kõigeväeline Jumal, elu ja surma Issand, me alandame ennast Sinu ette ja tunneme,
et me üksnes oma pattude pärast surma võimu ja haua hirmu alla oleme heidetud. Aga Sina
oled ka meie lohutuseks meile teada andnud, et Sinu armas Poeg, meie Issand Jeesus Kristus,
Sinu armulist nõu ja tahtmist mööda oma kannatamise, surma ja ülestõusmise läbi on surmalt
ära võtnud võimuse ja haualt tema hirmutused, nii et Tema, kui elu Issand kõik, kes magama
on läinud, ükskord haudadest üles äratab ja Sinu palge ette kogub. Selles usus ja lootuses
tahame oma magama läinud omakseid siin viimsele puhkusele saata. Me palume Sind,
Issand, õnnista ja pühitse see koht nende ihudele hingamise ja rahu asemeks ja külvipõlluks,
kust Sa nad viimsel päeval üles äratad ja taeva selgusega ehid. Hoia oma kaitsvad käed selle
paiga kohal, et ta Sinule pühitsetud maana inimeste poolt alati armastatud ning hoitud oleks
ja rikkumata jääks. Lohuta leinajaid, kes oma lahkunud omakseid siia saadavad, oma vägeva
sõnaga, mis kurbuse ära võidab, ja selle kõikumatu kindla usuga, et need, kes Sinus on
hingama läinud, ei ole kadunud, vaid Sinu varju all hästi hoitud ja kaitstud. Ja et me kõik
oleme surma võimu all ega tea, kui pea ka meid siit maailmast ära kutsutakse ja hauda
pannakse, siis aita meid valvates ja paludes selle eest hoolt kanda, et meid siis, kui meie aeg
tuleb, hea seemnena mulda pannakse. Püha Issand Jumal! Püha vägev Jumal! Püha helde
Õnnistegija! Sa armu Jumal! Ära surmahäda sees lase hukka minna meid! Ära lase iialgi usku
ära lõppeda! Issand, halasta! — Meie Isa...
KOGUDUS: Aamen.
9. Õnnistamine.
10. Lõpplaul.
Koolimaja pühitsemine
1. Laul.
2. ÕPETAJA kõne.
3. Koori või koguduse laul.
4. Lectio. Teenige Jehoovat rõõmuga, tulge Tema palge ette rõõmsa lauluga! Teadke, et
Jehoova on Jumal; Tema on meid teinud ja Tema omad me oleme, Tema rahvas ja Tema
karjamaa kari. Tulge Ta väravaist sisse tänuga, Tema õuedesse kiitusega. Tänage Teda ja
kiitke Tema nime. Sest Jehoova on hea, Tema heldus kestab igavesti ja Tema ustavus põlvest
põlveni. Teie, Siioni lapsed, olge väga rõõmsad ja rõõmustage Jehoovas, oma Jumalas, sest
Ta annab teile Õpetaja õiguseks. Ta õnnistab neid, kes Jehoovat kardavad, nii pisukesi kui

suuri. Jehoova lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele (Ps. 100,2—5; 115,13.14; Joel
2,23).
(Kooliõpetajaile): Te, armsad vennad, võtke südamesse Issanda sõna: Ole Mu tallekeste
karjane! Seda on Tema ka teile ütelnud nende laste pärast, ja pidage meeles apostli manitsust:
Kes õpetab, see toimigu õpetamise ametis (Joh. ev. 21,15; Rooml. 12,7).
(Lastele): Teie, lapsed, aga ütelge: Ma tahan Sind tänada õiglasest südamest, ära lase mind
kõrvale kalduda Sinu käskudest. Ma panen Su sõna tallele oma südamesse, et ma pattu ei
teeks Sinu vastu (Ps. 119,7. 10.11).
Ja Issand ütleb: „Laske lapsukesed Minu juurde tulla ja ärge keelake neid mitte, sest
niisuguste päralt on Jumala riik. Tõesti Mina ütlen teile: kes iial Jumala riiki vastu ei võta kui
lapsuke, see ei pääse mitte sinna sisse.” Ja Tema võttis nad sülle ja pani oma käed nende
peale ja õnnistas neid (Mark. ev. 10,14—16). Sellepärast vanad ja noored, need kiitku
Jehoova nime (Ps. 148,12.13).
5. Pühitsemise talitus. — Jumala sõna tunnistab: Mis Sina, Jehoova, õnnistad, see jääb
õnnistatuks igavesti (1. Ajar. 17,27). Ma õnnistan seda maja Tema nimel ja pühitsen ta oma
ameti poolest (käed välja sirutades) kristliku õpetamise ja kasvatamise paigaks, Jumalale auks
ja meile õnnistuseks — Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel! + Aamen.
6. Palve. Igavene, halastaja Jumal, me kiidame ja täname Sind, et Sa oma sõna õndsa valguse
oled lasknud üle kõige ristirahva paista, ja palume Sind, hoia meid jumalakartuses ning
Issanda manitsuses. Õnnista kooliõpetajate tööd selles koolis, et see rohkesti head vilja
kannaks. Tee, et lapsed õpivad Sinu sõna armastama ning saavad rikkaks kõige selle
tundmises, mis on hea ja armas Sinu ees ja neile tõsiseks kasuks tuleb. Juhi lastevanemate ja
meie kõikide südameid nõnda, et oleme head abilised koolile ja lastele ja et kõik, vanemad ja
lapsed, üheskoos kasvame jumalakartuses ning ükskord pärime tõotatud taevase päranduse —
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kelle nimel me palume: Meie Isa...
7. Õnnistamine.
8. Lõpplaul.
Elumaja pühitsemine
1. Laul.
2. ÕPETAJA kõne
3. Laul (p. 2. ja 3. võivad ka ära jääda).
4. Issandas armastatud vennad ja õed! Jumala sõna tunnistab meile: „Kui Jehoova ei ehita
koda, siis hoone ehitajad näevad seal kallal vaeva ilmaaegu. Kui Jehoova ei hoia linna, siis
valvur valvab ilmaaegu” (Ps. 127,1). Sellepärast paluge Issandat: Jää meie juurde! Ja paluge
südamest Teda: Jeesus, meie eel Käi Sa elu teel, Siis Su järel viibimata Käime ilma
kõikumata, Kuni Sa meid siit Kodumaale viid (LR. 442,1).
Tõotage Temale ka: Mina ja mu pere, me tahame Jehoovat teenida! ja seadke kristlik
koduõpetus oma maja põhikirjaks, nagu me seda loeme apostel Pauluse kirjas Kolossa
kogudusele:
Ehtige endid kui Jumala äravalitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega,
alandusega, tasadusega, pika meelega; kannatage üksteisega ja andke andeks üksteisele, kui
kellelgi on kaebust teise peale. Nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie.
Aga kõigele sellele lisaks ehtige ennast armastusega; see on täiuslik side. Ja Kristuse rahu

valitsegu teie südameis, selleks te olete kutsutud ühes ihus; ja olge tänulikud. Kristuse sõna
elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psalmidega ja
kiituselauludega ja vaimulike lauludega, tänumeeles lauldes Issandale oma südames. Ja kõik,
mida te iial teete sõna või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa
Tema läbi.
Naised, olge oma meestele allaheitlikud nõnda kui kohus on Issandas. Mehed, armastage oma
naisi ja ärge olge karmid nende vastu. Lapsed, kuulge oma vanemate sõna kõigis asjus, sest
see on Issanda meele pärast. Isad, ärge ärritage oma lapsi, et nad araks ei läheks. Sulased,
kuulge kõigis asjus nende sõna, kes teie isandad on liha poolest, mitte silmakirjaks kui need,
kes püüavad inimeste meele pärast olla, vaid kohtlase südamega, kartes Jumalat. Mida te iial
teete, seda tehke südamest, nõnda kui Issandale ja ei mitte kui inimestele.
Isandad, tehke oma sulastele, mis on õige ja kohus, ja teadke, et ka teil on Issand taevas.
Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga (Kol. 3,12—23; 4,1—2).
Seda tõotage, armsad, et Issand täna teie kotta tuleks, ja käige selle järele ustavalt, nõnda et
ka teie kohta tõeks saaks Tema tõotus: „Täna on sellele kojale õnnistus tulnud!” (Luuka ev.
19,9).
Märkus. Kui kõnet ei peeta, võib mõnda loetud salmidest lähemalt seletada.

5. Pühitsemise talitus. Jumala sõna tunnistab meile: Mida Sina Jehoova õnnistad, see jääb
õnnistatuks igavesti! Ma õnnistan seda maja Jumala nimel ja pühitsen tema (kätt välja
sirutades) paigaks, kus Jumala au elab, Tema sõna ja arm valitseb, õnnistatud töökohaks
(perekonna südamliku üksmeele, kristliku kasvatamise paigaks), rahuliku elu ja õndsa
lahkumise kohaks — Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel! + Aamen.
6. Ja nüüd palugem üheskoos põlvitades: Issand Jeesus Kristus, Sina tuled igal ajal
heameelega meie kotta, kui me Sind kutsume ja palume. Me palume Sind väga, tule sellesse
majasse rõõmu ja rahu võõrana. Maailmas on palju häda ja ahastust, viha ja vaenu, tüli ja
riidu, sellepärast anna armust, et siin alati tõeline Jumala rahu valitseks. Issand Jumal,
taevane Isa, kes Sa oled õige Isa kõigile, keda lasteks nimetatakse taevas ja maa peal, me
palume Sind, anna pereisale oma Püha Vaimu abi, et ta oma maja asju Sinu sõna mööda
korraldaks ja toimetaks ning siin ustava perepreestrina Sind teenides valitseks. Ole Sina ka
pereemaga, anna temale püha armastust ja oma Püha Vaimu väge tema raske, mure- ja
vaevarikka, aga ka armsa ja kalli seisuse tarvis. (Ära keela oma abi ja õnnistust lastele, et nad
üles kasvaksid pühas karistuses, lapselikus sõnakuulmises, südamlikus üksmeeles ja tõelises
usus.) — Ühenda perevanemad ja pere isekeskis kristlikus armastuses, vastastikuses
usalduses ning kannatlikkuses. Õnnista kõiki, kes siin majas sisse ja välja käivad. Nõnda me
anname selle maja täiesti Sinu hoole ja varju alla, Sa ustav Issand ja Jumal: olgu ta Sinu
maja, kus Sina elad oma Vaimuga, oma õnnistuse ja rahuga. Meie Isa...
6. Õnnistamine.
7. Lõpplaul.

