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Kirikukellade helistamine

Teated.       Kogudus istub.
Alguslaul.       Kogudus istub.

Tervitus.       Kogudus seisab.
Liturg: Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel.
Kogudus:  

PÜHAPÄEVASTE JA SUURTE PÜHADE MISSA

Liturg: Issand olgu teiega.
Kogudus:

Ühispiht.       
Liturg ja kogudus:  
Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa! Mina, vaene patune inimene, tunnistan Sinule oma 
patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina Sinu viha ja Sinu 
nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga 
kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun Sind Sinu isaliku halastuse ja Sinu 
armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast: 
ole Sa mulle, patusele inimesele, armuline ja halasta mu peale, anna mulle andeks 
kõik minu patud ja anna mulle armust Püha Vaimu väge, et ma oma elu saaksin 
parandada.

või
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Au olgu Jumalale.      Kogudus seisab.  
Kannatamisajal jääb see missa osa ära.

Liturg: Au olgu Jumalale kõrges.
Kogudus:

Kannatamisajal jääb see missa osa ära.Kannatamisajal jääb see missa osa ära.

Armukuulutus. Kõigeväeline Jumal... Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel.    
 

Kogudus:

Mina tunnistan Sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega 
palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks 
Jeesuse Kristuse pärast.      
Kogudus: 
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Kiituslaul “Au, kiitus olgu igavest” (KLPR 1:1) või mõni teine kiituslaul lauluraamatust.

Kannatamisajal: 
Liturg: Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja au igavesti.

Kogudus: KLPR 477:1

Kannatamisajal: Kannatamisajal: 
Liturg:Liturg: Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja au igavesti.Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja au igavesti.

Päevapalve.        Kogudus seisab.  
Liturg:  Palugem. Kõigeväeline igavene Jumal, ..., meie Issanda läbi. 

Kogudus: 

Pühakirja lugemised.      Kogudus istub. 
Esimene piiblilugemine.
Liturg: Kuulgem Jumala sõna... See on Jumala sõna.
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.
Päevapsalmi lugemine/laulmine.    Kogudus istub. 
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Teine piiblilugemine.      Kogudus istub.
Liturg: Kuulgem Jumala sõna... See on Jumala sõna.
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.

Päevalaul või muusika.      
Halleluujasalm.       Kogudus seisab.
Kannatamisajal jääb Halleluuja ära.
Kogudus:

Evangeeliumi lugemine.     Kogudus seisab.

Liturg: Lugemine püha ... evangeeliumist. ... See on püha evangeelium. 

Kogudus: 

 
 

Jutlus.        Kogudus istub. 
Usutunnistus.       Kogudus seisab.

Apostlik usutunnistus     
Kogudus: Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. 
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud 
Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti 
löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles 
tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, 
sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. 

Kannatamisajal jääb Halleluuja ära.Kannatamisajal jääb Halleluuja ära.



5

Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude 
andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Nikaia usutunnistus
Kogudus: Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, 
kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse. 
Ja ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes 
Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal 
tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on 
loodud; kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning 
lihaks saanud Püha Vaimu läbi neitsi Maarjast ja inimeseks saanud, Pontius Pilaatuse 
ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning kolmandal päeval 
üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb 
taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile ei tule otsa. 
Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse, kes lähtub Isast ja 
Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse; kes on rääkinud 
prohvetite kaudu. Meie usume ühtainust, püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut. 
Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks ja ootame surnute 
ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen.

Palvelaul või muusika.      Kogudus istub.

Eestpalved ja mälestamised.     

Mälestuslaul või muusika.    Kogudus seisab.

Neljaosaline kirikupalve või ekteenia.          Kogudus istub või seisab. 
Ekteenia 
Iga palve lõpeb sõnadega: “Meie palume Sind” ja 
kogudus vastab: “Kuule meid, armas Issand Jumal!”
Liturg:  Kuule meid Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. 

Kogudus: Aamen.    
või
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Neljaosaline kirikupalve.
Kogudus laulab pärast I eestpalveosa:

Armulaua ettevalmistus ja korjanduselaul.   Kogudus istub.
Laulu ajal toimub korjandus.
Armulaud.       Kogudus seisab.

Liturg:  Issand olgu teiega.
Kogudus:

Kogudus laulab pärast II eestpalveosa:

Kogudus laulab pärast III eestpalveosa:

Kogudus laulab pärast IV eestpalveosa:
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Liturg: Ülendage oma südamed.
Kogudus:

Liturg: Tänage Issandat, meie Jumalat.
Kogudus:

Liturg: Tõesti see on õige ja hea, ... laulame Sinule kiituselaulu.

Kogudus:
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Armulaua seadmise palve 
Liturg: Kiidetud oled Sina... See on usu saladus.
Kogudus: Issand, me kuulutame Sinu surma ja tunnistame Sinu ülestõusmist, kuni 
Sa tuled oma kirkuses.
Palve lõpeb ülistusega: ... Tema läbi, Temaga ja Temas olgu Sulle, Jumal, kõige-
väeline Isa, Püha Vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti.
Kogudus: Aamen.
Liturg: Jeesuse Kristuse nimel meie palume:
Kogudus: Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. 
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna 
meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma 
võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu 
päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Rahutervitus.       Kogudus seisab.
Liturg: Issanda rahu olgu alati teiega.
Kogudus: Ja sinu vaimuga.
Siinkohal võivad kirikulised soovida üksteisele rahu. 
Naabritega käteldakse ja soovitakse: “Issanda rahu!”
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Jumala Tall.       Kogudus seisab.
Kogudus:

Liturg:  Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, 
kes on kutsutud Talle söömaajale.

Kogudus: Issand, ma ei ole seda väärt, et Sa tuled mu juurde, ütle vaid üksainus 
sõna, siis saab minu hing terveks.
Armulaua jagamine.
Koguduselaul või muusika.    Kogudus istub.

Tänu ja õnnistamine.      Kogudus seisab.
Kannatusajal Halleluujat vastulaulu lõpus ei laulda.
Liturg: Tänage Issandat, sest Tema on hea. Halleluuja!
Kannatusajal Halleluujat vastulaulu lõpus ei laulda.Kannatusajal Halleluujat vastulaulu lõpus ei laulda.
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Kogudus:

Liturg:  Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku oma pale paista sinu 
peale ja olgu sulle armuline! Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! 
Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel!
Kogudus:     

Liturg:  Kõigeväeline Jumal, … Kes sa elad ja valitsed igavesti.
Kogudus: 

Lõpulaul.       Kogudus seisab.

Kirikuteated ja läkitamine.     Kogudus istub.

Liturg:  Minge Jumala rahus!
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.

Lõpumuusika.

Kirikukellade helistamine.
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ARGIPÄEVA MISSA

Tervitus.       Kogudus seisab.
KOGUDUSELAUL      Kogudus istub.
Liturg: Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel.   Kogudus seisab.
Kogudus: Aamen.
Liturg: Issand olgu teiega.    
Kogudus: Ja sinu vaimuga.

ÜHISPIHT      
Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa! Mina, vaene patune inimene, tunnistan Sinule oma 
patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina Sinu viha ja Sinu 
nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga 
kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun Sind Sinu isaliku halastuse ja Sinu 
armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast: 
ole Sa mulle, patusele inimesele, armuline ja halasta mu peale, anna mulle andeks 
kõik minu patud ja anna mulle armust Püha Vaimu väge, et ma oma elu saaksin 
parandada.

või
Mina tunnistan Sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega 
palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks 
Jeesuse Kristuse pärast.

Issand, halasta! Kristus, halasta! Issand, halasta!

Armukuulutus.      Kogudus seisab.
Liturg: Kõigeväeline Jumal ... Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel.  
Kogudus: Aamen.
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PÄEVA PALVE      Kogudus seisab.
Liturg:  Palvetagem. Kõigeväeline Jumal... , meie Issanda läbi.
Kogudus: Aamen.

ESIMENE PIIBLILUGEMINE     Kogudus istub.
Liturg:  Kuulgem Jumala sõna ... See on Jumala sõna.
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.

TEINE PIIBLILUGEMINE     
Liturg: Kuulgem Jumala sõna ... See on Jumala sõna.
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.

EVANGEELIUMI LUGEMINE     Kogudus seisab.
Liturg:  Lugemine püha ... evangeeliumist. ... See on püha evangeelium. 
Kogudus: Kiitus olgu Sulle, Kristus.

Mõtisklus/ vaikus.      Kogudus istub.

KIRIKUPALVE-EKTEENIA     Kogudus istub või seisab.
Iga palve lõpeb sõnadega: “Meie palume Sind” ja 
kogudus vastab: “Kuule meid, armas Issand Jumal!”
Liturg: Kuule meid Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. 

Kogudus: Aamen    

KOGUDUSELAUL    
Peale koguduselaulu kogunevad armulaualised altarivõre juurde.

ARMULAUD      Kogudus seisab.

Liturg:  Issand olgu teiega.    
Kogudus:  Ja sinu vaimuga.
Liturg:  Ülendage oma südamed.



14

Kogudus:  Meie ülendame südamed Issanda poole.
Liturg:  Tänage Issandat, meie Jumalat.
Kogudus:  See on õige ja kohus.
Liturg:  Me täname ja ... ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga Sinu nime:
Kogudus:  Püha, püha, püha on Issand Jumal Sebaot. Taevas ja maa on täis Sinu 
kirkust. Hoosianna kõrges! Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Hoosianna kõrges!
Armulaualised seisavad või põlvitavad, kogudus seisab või põlvitab.
Liturg:  Tõesti, ... See on usu saladus.
Kogudus:  Issand, me kuulutame Sinu surma ja tunnistame Sinu ülestõusmist, kuni 
Sa tuled oma kirkuses.
Liturg:  Taevane Isa ... kõik au ja kirkus igavesti.
Kogudus:  Aamen.
Liturg:  Jeesuse Kristuse nimel meie palume:
Kogudus:  Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. 
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna 
meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma 
võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu 
päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

RAHUTERVITUS               Armulaualised ja kogudus seisavad.
Liturg:  Issanda rahu olgu alati teiega.
Kogudus:  Ja sinu vaimuga.
Siinkohal võivad kirikulised soovida üksteisele rahu. 
Naabritega käteldakse ja soovitakse: “Issanda rahu!”
Liturg ja kogudus: Kristus, Jumala Tall, kes maailma patu ära kannad, halasta meie 
peale. Kristus, Jumala Tall, kes maailma patu ära kannad, halasta meie peale. Kristus, 
Jumala Tall, kes maailma patu ära kannad, anna meile oma rahu.
Liturg:  Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes 
on kutsutud Talle söömaajale. 
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Kogudus:  Issand, ma ei ole seda väärt, et Sa tuled mu juurde, ütle vaid üksainus sõna, siis 
saab minu hing terveks.

Armulaua jagamine.     Armulaualised põlvitavad.
PALVE PÄRAST ARMULAUDA    Kogudus seisab.
Liturg:  Palvetagem. Kõigeväeline Jumal... , meie Issanda läbi.
Kogudus:  Aamen. 

ÕNNISTAMINE JA LÄKITAMINE    Kogudus seisab.
Liturg:  Õnnistagu teid kõigeväeline Jumal – Isa ja Poeg ja + Püha Vaim.
Kogudus:  Aamen.

KOGUDUSELAUL
Liturg:  Minge Jumala rahus!
Kogudus:  Tänu olgu Jumalale.


