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TARTU PAULUSE KIRIKU 
PÜHITSEMISE 

JUMALATEENISTUS



L = liturg

K = kogudus Kogudus seisab 

Kogudus istub 



I. SISSEJUHATUS

 Protsessioon

 Alguslaul 
„Kui armsad, vägev Kuningas“ (KLPR 248)   
Viis: „Nüüd paistab meile kaunisti“, seade: Philipp Nicolai (1556-1608), sõnad: Paul 
Roderich Bidder (1850-1908)

2. Lind saanud kätte aseme   ja pesa leidnud pääsuke,
kus paneb oma pojad.   Su altarite juurde ta
võib pesa teha rõõmuga;   seal Sina teda hoiad.
Väga õndsad   on need kõik kes Sinu kojas aset saavad,
alati Sind ülistavad.

 3. Üks päev Su püha palge ees,   üksainus Sinu õuedes
on parem kui muid tuhat.   Ma ennemini tahaksin
Su läve juures seista siin   nii kaua, kui Sa lubad,
kui et jääksin   majadesse, kuhu sisse õelus asund,
kust Su kartus ära kadund.

 Muusika

„Psalm 84“ I osa „Kui armsad on Sinu hooned“ 

 Tervitus

 Algussalmid

 Peapiiskopi kõne

 Muusika 

„Psalm 84“ II osa „Issanda õuesid“ 



 Muusika
„Psalm 84“ VI osa „Nutuorust läbi käies“ 

 Oreli Pühitsemine

 

 Muusika
„Psalm 84“ VII osa „Nad saavad rammule rammu lisaks“ 

 Kogu pühakoja pühitsemine

 Muusika
„Psalm 84“ VIII osa „Issand, vägede Jumal“ 

 Ühispiht

L: Kutse pihile ja pihipalve  
L ja K:  Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa! Mina, vaene patune inime-
ne, tunnistan Sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga 
olen teinud ja millega mina Sinu viha ja Sinu nuhtluse ajalikult ja iga-
vesti 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 kanna-
tamise 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. 

II. PÜHITSEMINE

 Kirikuruumi pühitsemine

 Muusika
„Psalm 84“ III osa „Lind on ju enesele aseme leidnud“ 

 Altari pühitsemine

 Muusika
„Psalm 84“ IV osa „Õndsad on need“

 Kantsli ja puldi pühitsemine

 Muusika
 „Psalm 84“ V osa „Õnnis on inimene“ 

 Ristimisallika pühitsemine



L: Armukuulutus. 

L: Au olgu Jumalale kõrges!

L: Palugem! 

III. SÕNA

 Esimene piiblilugemine 
Pauluse kiri filiplastele Fp 3, 7–14 
Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. 
Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületa-
va tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean 
seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest 
ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tu-
leb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan 
ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, 
saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele 
surnuist. Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga 
ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte 
saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte 
aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, 
ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole 
Kristuses Jeesuses. 
K: Tänu olgu Jumalale!

 Muusika
„Psalm 84“ IX osa „Meie kilp, Jumal“ 

K



 Teine piiblilugemine
Matteuse evangeelium 17, 1–8 
Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema 
venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muude-
ti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui 
valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. 
Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: „Issand, siin on meil hea 
olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele 
ühe ja Eelijale ühe.“ Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. 
Ja ennäe, hääl ütles pilvest: „See on minu armas Poeg, kellest mul on 
hea meel, teda kuulake!“ Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja 
kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: 
„Tõuske üles ja ärge kartke!“ Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei 
näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi.

 Usutunnistus
L:  ja K:  Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loo-
jasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issan-
dasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, 
kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha mae-
tud, 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. Mina usun Pü-
hasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude 
andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

 Muusika
 „Psalm 84“ X osa „Sest üks päev Sinu õuedes“ 

 Üldlaul 
„Kiida nüüd Issandat, minu süda“ (KLPR 298)
Viis: “Lobe den Herren, o meine Seele” Seelen Harfe, Ansbach 1664, sõnad: Jo-
hann Daniel Herrnschmidt (1675-1723), tõlge: Jaan Bergmann (1856-1916)

2. Õndsaks, jah õndsaks see kiita tuleb,
kel Jumal abiks Siionist,
kellel usk südame põhjas põleb
ja kellel kaljuks Jeesus Krist!
Kes teda Päästjaks tunnistab,
seda Ta armust õnnistab!
Halleluuja, halleluuja!

 Jutlus

3. Kiitke, oh rahvad, Ta kõrget nime
ja laulge tänu Temale!
Sest Tema tegu on selge ime,
Ta au ei lõpe iialgi.
Jumala lapsed, ühest suust
laulgem Kolmainul austust!
Halleluuja, halleluuja!



Teated. Algab korjandus

 Muusika
 „Psalm 84“ XI osa „Sest Issand Jumal on päike ja kilp“ 

 Üldlaul 
„Jumal, mu süda igatseb Sind“ (KLPR 318, 1–3)
Viis: Leila Naylor Morris (1862-1929), sõnad: Georg Kiviste (1866-1941)

2. Sinuta surnud mulle on ilm,
Sinuta pisaraid nutab mu silm.
Kui Sa mul oled, ei küsi ma
maa ega taevagi järele ka.
Sind palun ma:   Jumal, kuule mind Sa!

 3. Saada mind ikka tasasel teel!
Hoia, kui eksida tahab mu meel!
Aita, et ikka paremaks saan,
Sinule ustavaks lapseks siin jään!
Sind palun ma:   Jumal, kuule mind Sa!

 Kirikupalve

                



IV. ARMULAUD

 Armulaud

 

L: Tõesti, see on õige ja kohus ja hea....,

 

L: Palve

L: Armulaua seadmissõnad. 

 Meie Isa
L:  ja K:  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 saa-
da meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on 
riik ja vägi ja au igavesti.

L: Rahusoov



Armulaua jagamine

 Muusika

 „Psalm 84“ XII osa „Issand Sebaot“ 

L: Palve 

V. LÄKITAMINE

Kiriku ehitajate tänamine ja tervitused.

 Õnnistamine
   
K:  Aamen. Aamen. Aamen. 

 Üldlaul 
„Õnnista ja hoia“ (KLPR 206, 1-3)
Viis: Christian Gregor (1723-1801), sõnad: Johannes Gossner, (1773-1858), tõlge: 
Emil Sokolowski (1819-1869) 

2. Igal ajal jäägu
meile Sinu rahu.
Oma Vaimu anna Sa,
Jeesusega ühenda!

 
3. Aamen, aamen, aamen!

Jeesu nime kiitkem:
meie Issand oled Sa,
esimene, viimne ka!

 Muusika
 „Psalm 84“ I osa „Kui armsad on Sinu hooned“  variatsioon



Kiriku pühitsemise jumalateenistusel teenivad 

Peapiiskop Urmas Viilma 

Assisteerivad: 
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Muusika

Koorid ja ansamblid: 
Tartu Pauluse koguduse kammerkoor, naiskoor, lastekoor ja 
noorteansambel

Juhatavad: 
Anna Humal, Tiina Luhamets, Katrin Aller ja Maike Otsing  

Solist: Karmen Puis

Harfil: Kai Visnapuu

Tartu metsasarveansambel Kaido Otsingu juhatusel
Brelingeni Püha Martini koguduse puhkpilliorkester

Organistid: Anna Humal ja Alli Selliov

Tartu Pauluse kiriku pühitsemispäeva jumalateenistusele 
on kirjutanud 12-osalise muusikalise teose „Psalm 84“ 
õpetaja doktor Mart Jaanson.






