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Eessõna EELK Jumalateenistuste Käsiraamatu 

lauldavate psalmide esimesele prooviväljaandele 

 

Kallid kaimud lähedal ja kaugel, armsad kirikulaulu sõbrad ja kaasrühkijad 

emakeelse kirikulaulu uuendamise kitsal ent inspireerivalt õnnistusrohkel teel! 

Pakun teile lahkeks kasutamiseks esimest prooviväljaannet EELK Jumalateenistuste 

Käsiraamatu lauldavatest psalmidest. Ühte osa sellest materjalist – „Pühalaulu 

paastuaja esimeseks pühapäevaks“ on olnud võimalus õppida juba publitseeritud 

Kirikulaulu Kooli videos, mis on leitav YouTube keskkonnast.1 Selles videos sisalduv 

materjal hõlbustab oluliselt kogu prooviväljaande mõistmist ja õppimist, mistõttu 

soovitan selle videoõppetunni süvenenult läbi teha. Samuti võivad osutuda 

õpetlikuks Kirikulaulu Kooli teised osad, millest enamuses õpetatakse Käsiraamatu 

lauldavaid psalme kirikuaasta teisteks perioodideks.2 

 

Prooviväljaanne sisaldab antifoone ja vastuslaule (responsooriumeid) koos 

psalmidega Paastuaja viie pühapäeva jumalateenistuste jaoks. Et innustada 

psalmilaulu EELK kogudustes, olen tekstiliseks aluseks võtnud just EELK 

Jumalateenistuste Käsiraamatus antud psalmitekstid. Psalmi koos antifooniga saab 

jumalateenistuses kasutada kas algussalmideks, ohvrilauluks või armulaualauluks. 

Psalmi koos vastuslauluga aga graduaallauluks ehk lauluks Vana Testamendi ja 

Epistli lugemise vahel. 

 

Kes mida laulab, millal ja miks? 

Kirikulaulu ajaloos on osade jaotus psalmide laulmisel olnud ajastuti erinev – mida 

peaks siis tänapäevases emakeelses psalmoodias laulma vaimulik, mida kantor 

(solist), mida koor ja mida kogudus? Ma ei soovita selles küsimuses minna ühe, õige 

ja ajalooliselt autentset tõe otsimise üsnagi lootusetut teed. Püüdke leida oma 

koguduse jaoks toimiv lahendus! Laulda tuleks eelkõige nii, et kogudus oleks 

piisavalt kaasatud ja ühistegevusest sünniks midagi valgustavat ja kosutavat, mis 

                                                 
1 Vt Jõks, Eerik (2021). Kirikulaulu kool IX „Pühalaulu paastuaja esimeseks pühapäevaks“, videoõppematerjal 
01:03:56. Tallinn: Superare signum. Leia internetis https://www.youtube.com/watch?v=PNybYXj4Jmw 
2 Leia „Kirikulaulu Kool“ osad I–XI  internetist: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLchu3mmP3WVd2k89LYEe0KzNqgTAQAMPJ 
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juhataks meid Kristusele lähemale. Pühakirjatekstiline kirikulaul on osa traditsiooni 

tervikust. Käes on aeg avada pühakirjatekstilisele kirikulaulule tee ka Maarjamaa 

jumalateenistuse tervikusse. Meie vaimukultuuri vanim ja olulisim tüvitekst – 

emakeelne Pühakiri olgu ka kirikulaulu tekstina esikohal! 

 

Vastuslauluga psalm 

Kõige lihtsam on osasid jagada graduaallaulus. Siin peaks vastuslaulu laulma 

kogudus, soovitavalt koos liturgilise koori või selle rakukesega. See ei pea olema suur 

koor – piisab paarist innustunud lauljast, kes oma mõtestatud ja hingestatud 

osalusega kutsuvad kogudust kaasa laulma. Selline liturgiline koor peab tingimata 

asuma kogudusele võimalikult lähedal, soovitavalt koguduse liikmete hulgas. 

Äärmisel juhul võib koor asetseda kooriruumis, aga mitte mingil juhul koorirõdul, 

kus ta võib jätta pigem esineja, kui kogudusega kooslaulja mulje. Graduaallaulus 

laulab salme vaimulik või kantor.  

 

Vastuslauluga psalmi tervikvorm oleks siis järgmine (vt ka Näide 1, lk 6): 

(1) Vaimulik või kantor laulab vastuslaulu üks kord ette. (2) Kõik kirikus viibijad 

kordavad vastuslaulu. (3) Kantor laulab salmi. Salme võib graduaallaulus vastavalt 

vajadusele laulda ka kahekaupa. See võib teatud tekstide puhul anda parema 

võimaluse psalmi narratiivile keskendumiseks. Kuna tegu on sooloosaga, siis on 

muusikaline vabadus oluliselt suurem, kui kooslaulmisel. Oskuste edenedes võib 

kantor hakata graduaallaulu salme improvisatsiooniliste muusikaliste lisandustega 

kaunistama. (4) Salmide vahele korratakse vastuslaulu üks kord. Kantor võiks 

käeviipega kogudusele märku anda laulmise alustamiseks. Selles ei ole midagi 

imelikku, et kantor püüab kogudust aidata nii oma hääle kui käeviibetega. Selles 

olukorras ei ole vaja palju dirigeerida – piisab väga selgest auftaktist ja ühest viipest 

laulu alustamiseks. (5) Doksoloogiat „Au olgu …“ üldjuhul graduaallaulu psalmi lõpus 

ei korrata, aga ma ei näe ka mõjuvat põhjust, miks seda ei võiks soovi korral teha. Kui 

doksoloogiat kasutada, siis võib kaaluda võimalust lasta solistil laulda selle esimene 

pool „Au olgu …“ ja kogudusel teine pool „Nõnda kui alguses oli …“. See muidugi 

eeldab, et kogudus oskab seda psalmitooni, mida kantor salmide laulmiseks kasutab. 

Muide, raamatu „Eesti laulupsalter“ tonaariumis on psalmitoon, mis toetub EELK 
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Agenda traditsioonilisele doksoloogia viisile (vt ELP S133–134).3 See tähendab, et 

kui kantor kasutab salmide laulmiseks seda psalmitooni, siis saab kogudus koheselt 

doksoloogia teist poolt kaasa laulda. Sama kehtib ka algussalmide puhul. (6) 

Graduaallaul päädib vastuslauluga, mida võib laulda kaks korda. Sellisel juhul peaks 

esimese korra laulma kantor üksi. Selline praktika ei pärine traditsioonist – olen selle 

juurutanud missapsalmide komponeerimisel ja laulmisel. See loob inspireeriva 

vormilis-dünaamilise kujundi – peale viimast mezzoforte või forte nüansiga salmi 

alustab kantor vastuslaulu subito piano nüansiga, kutsudes nõnda kogudust veelkord 

eriliselt keskenduma vastuslaulu teksti sõnumile. Et kogudus peale kantori salmi 

automaatselt vastuslaulu ei alustaks, võib kantor kogudusele vait püsimiseks taas 

žestiga märku anda. Selleks sobib hästi huultele tõstetud nimetissõrm või tõstetud 

käsi peopesaga koguduse poole või mõlemad koos. Kantor teeb vaikselt alustatud 

vastuslaulus crescendo ja selle lõpus mõningase ritenuto, mis juhatab sisse koguduse 

poolt a tempo ja forte nüansiga lauldud vastuslaulu. Koguduse suust ja südamest 

võimsalt kõlav vastuslaul loob hingestatud olukorra järgnevaks Epistli lugemiseks, 

kuulmiseks ja vastu võtmiseks.  

 

Siinkohal võib tekkida õigustatud küsimus – uus laul, dirigeeriv kantor ja mis kõik 

veel? Kuidas kogudus selle kõigega peaks toime tulema? Ma ei väidagi, et see üldse 

mingit pingutust ei nõua. Isegi muna keetmiseks on teatavat eneseületust vaja – 

tõusta voodist püsti ja panna muna koos veega kopsikusse ning pliidile keema. Aga 

see ei ole suur pingutus. Sama kehtib ka psalmilaulu kohta. Abistava vahendina võiks 

kaaluda vastuslaulu noodi kuvamist suurele valgustahvlile. Vastuslaulud on piisavalt 

lühikesed, et neid kaugelt lugemiseks suurelt välja kuvada. See on vanast ajast tuntud 

ühislaulmise võte. Käsikirjalise muusika ajastul ei olnud inimestel privaatseid 

noodiraamatuid. Need, kes lugeda oskasid, pidid laulma ühest, suureformaadilisest 

raamatust. See loob sootuks teistsuguse hoiaku laulmisel – laulja ei saa langetatud 

päi kapselduda enda käes olevasse raamatusse. Ta seisab sirgelt ja tema pilk on 

suunatud altari poole, mille läheduses asetseb suureformaadiline noot. Selliselt 

seistes ei ole osaleja enam endasse sulgunud – ta näeb kantorit otse enda ees ja ta 

tajub aeg-ruumi enda ümber avatuna ja dünaamilisena. Samuti hoomab ta tema 

                                                 
3
 Vt ka psalmitoone ELP S130–132, mis on Agenda doksoloogia viisi modifikatsioonid erinevates laadides.   
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ümber seisvaid või istuvaid vendi ning õdesid. Kõik on kaasatud ühtsesse tervikusse 

nii vaimselt, kui füüsiliselt. Mis aga kõige olulisem – ta näeb altarit ja sellel põlevaid 

küünlaid, ta näeb krutsifiksi ja avatud Pühakirja, ta näeb valmis pandud 

armulauaande. Just altarilt kumab kirikulaulu kõige väelisem julgustus. Kui lisada siia 

paar motiveeritud lauljat koguduse hulgas, peaks ülesanne olema igati täidetav.  

 

Näide 1. Vastuslauluga psalmi laulmise tekstiline tervik Paastuaja I pühapäeva näitel. 

„Solist“ = kantor või vaimulik; „Kõik“ = kogu rahvas kirikus. 

 

Solist  Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Kõik   Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Solist  Kes Kõigekõrgema kaitse all elab  ja alati Kõigeväelise varju all viibib,4 

Kõik   Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Solist  see ütleb Issandale: † 
    „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus,  

mu Jumal, kelle peale ma loodan!” 

Kõik   Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Solist  Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust,  hukkava katku käest. 

Kõik   Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Solist  Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind † ja tema tiibade all sa leiad varju;  

    tema tõde on kilp ja kaitsevall. 

Kõik   Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Solist  Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu  

    sind hoida kõigil su teedel. 

Kõik   Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Solist  Kätel nad kannavad sind,  et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. 

Solist  (Vaikselt.) Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

Kõik   (Valjusti.) Mu Jumal, Sinu peale ma loodan. 

 

 

                                                 
4 See ja järgnev salm on hea näide kaalumaks kahe salmi kokku liitmist ehk siis kahe salmi järjest laulmist. 
Liidetud salmide puhul oleks narratiiv arusaadavam. Samas ei juhtu ka midagi, kui laulda nõnda nagu olen 
kirjeldanud Näites 1.   
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Antifooniga psalm 

Antifooniga psalmis tuleks salmide laulmisesse kaasata kogudus. Kui antifooni 

kasutada järjestikku mitmel aastal samal pühapäeval, siis võiks aja jooksul ka 

kogudus antifooni laulmises osalema hakata. Siingi on oluline, et kogudust 

motiveerivaks kaasalauljaks oleks liturgiline koor.  

 

Näide 2. Antifooniga psalmi laulmise tekstiline tervik Paastuaja 1. pühapäeva näitel 

nii nagu see võiks kõlada jumalateenistuse algussalmide positsioonis. „Solist“ = 

kantor või vaimulik; „Koor“ = (liturgiline) koor; „Kogudus“ = inimesed kirikusaalis, 

väljaarvatud kantor ja koor. Psalmoodias moodustavad „Solist + Koor“ esimese 

koosluse ja „Kogudus (+ Koor)“ teise koosluse.  

 

Solist     Ta hüüab mind 

Solist + koor   appi ja Ma vastan Temale; Mina olen Ta juures, kui Ta on    

       kitsikuses, Ma vabastan Tema ning teen Ta auliseks. 

Solist     Kes Kõigekõrgema kaitse all elab  

Solist (+ koor)  ja alati Kõigeväelise varju all viibib 

Kogudus (+ koor) see ütleb Issandale: † 
       „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus,  

       mu Jumal, kelle peale ma loodan!” 

Solist (+ koor)  Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust,  

       hukkava katku käest. 

Kogudus (+ koor) Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind † 

       ja tema tiibade all sa leiad varju;  

       tema tõde on kilp ja kaitsevall. 

Solist (+ koor)  Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu  

       sind hoida kõigil su teedel. 

Kogudus (+ koor) Kätel nad kannavad sind,  et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. 

Solist (+ koor)  Au olgu Isale ja Pojale  ja Pühale Vaimule. 

Kogudus (+ koor) Nõnda kui alguses oli, † nüüdki on ja jääb  

       igavesest ajast igavesti. Aamen. 
 

Solist + koor       Ta hüüab mind appi ja Ma vastan Temale; Mina olen Ta juures, 

(+ kogudus)   kui Ta on kitsikuses, Ma vabastan Tema ning teen Ta auliseks. 
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Antifooniga psalmi tervikvorm oleks siis järgmine (vt ka Näide 2, lk 7): (1) Kantor 

intoneerib antifooni ja koorilauljad (ning soovi korral ka kogudus) liituvad alates 

tärnist. (2) Järgneb antifonaalne psalmoodia, milles peab alati olema kaks 

teineteisega võrdsetel alustel vastastikku laulvat kooslust. Üheks koosluseks võib 

olla kas koor, osa sellest või üksik kantor. Teise koosluse kohustuslikuks osaks on 

kogudus, aga sellesse võib liituda ka koor. Prooviväljaandes on teise koosluse, mille 

osa on alati ka kogudus, tekstid varjutatud halli taustaga. Selle abil on lihtne 

juhendada kogudust laulma just neid osi, mis on halliga varjutatud. Peale antifooni 

intoneerib kantor esimese salmi, lauldes selle esimese poole. Seejärel liitub koor või 

osa sellest, kes laulab koos kantoriga salmi teise poole. Nemad moodustavad esimese 

koosluse.      (3) Kogudus laulab teise salmi. Nemad moodustavad teise koosluse. Ka 

siin oleks abiks kantoripoolne auftakt kogudusele. Alustuseks on vast lihtsam kui 

koguduse salmi laulab kaasa ka koor. Ülioluline on paigutada vähemalt üks või paar 

hästi toimetulevat koorilauljat koguduse hulka, et julgustada kogudust kaasa laulma.       

(4) Salmid lauldakse ära vaheldumisi ehk antifonaalselt – kordamööda esimene ja 

teine kooslus. (5) Doksoloogia „Au olgu …“ laulmiseks on antud kaks varianti – 

esimesel puhul moodustab doksoloogia ühe salmi ja teisel juhul kaks salmi. Siingi 

võib osade jaotuses olla loominguline. Näiteks võib kokku leppida, et „Au olgu Isale ja 

Pojale ja Pühale Vaimule!“ laulab alati vaimulik või kantor (solist) ja „Nõnda kui 

alguses oli …“ laulavad kõik koos. Selliselt on doksoloogia EELK jumalateenistuse 

korras traditsiooniliselt kõlanud. Doksoloogiat võib aga käsitleda kui ühte salmi 

psalmoodias ning laulda seda vastavalt laulmisjärjekorrale kas esimese või teise 

kooslusega. (6) Lõpetuseks laulavad kõik antifooni. Kuna viimasena jääbki kõlama 

kõikide ühine laul, siis ei ole sellest midagi kui doksoloogia teist poolt „Nõnda kui 

alguses oli …“ satub laulma koor või siis solist üksinda. 

 

Instrumentaalsaate kasutamine 

Algusjärgus ei soovita ma kasutada psalmide laulmisel instrumentaalsaadet. 

Kirikulaulu puhul on inimese isiklik panus kooslaulmisesse absoluutselt asendamatu. 

Instrumentaalsaade võib luua väga kauni heliatmosfääri, aga see ei soodusta inimese 

isikliku vastutuse kasvatamist kirikulaulus. Koguduse liige peab tundma, et Jumala 

ülistus ja koguduse palve nõuavad temalt ainukordset personaalset panust, mida ei 
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saa ega tohi instrumentaalsaate kaela veeretada. Parem kõlagu laul pisut mustalt 

ja/või veidi valesti, kui et see püsib kaunina ainult tänu instrumentaalsaatele. Siingi 

on oluline roll juba nimetatud liturgilisel kooril, kelle ülesandeks on laulu alustada ja 

see nii öelda „käima tõmmata“. Oleks igati hea, kui liturgilise koori lauljad saaks heal 

tasemel spetsiaalset koolitust, mida Pühalaulu Kool on valmis lahkesti pakkuma. Kui 

teie koguduses veel liturgilist koori ei ole, siis moodustage see ja otsige koolitusabi 

Pühalaulu Koolist!  

  

Antifoonide ja vastuslaulude noodikirjast 

Antifoonide ja vastuslaulude noteerimisel on kasutatud meetrumivaba noodikirja. 

Laulu vältuslik ülesehitus kujuneb teksti keskendunud ja sisemise veendumusega 

lausumise rütmist. Pea alati püüab meloodia järgida eesti keele lausumise 

loomulikku prosoodilist intonatsiooni. Soovitan pala õppimisel seda alati 

meloodiajoonisest otsida. See muudab laulmise lausumise sarnaseks ja teeb oluliselt 

tõhusamaks nii „teksti sisse minemise“ kui ka teksti mõtte edastamise. Notatsioonis 

on kasutatud viiulivõtit, mis tavapäraselt viitab absoluutsele helikõrgusele, aga 

prooviväljaannet kasutades tuleb vajadusel kõiki lugusid transponeerida, võttes 

arvesse antifooni/vastuslaulu ja psalmitooni diapasooni ning lauljate koosseisu. 

Antifoonide, vastuslaulude ja psalmtoonide alguses on võtmemärgist vasakul sinise 

värvusega märgitud soovitav absoluutne helikõrgus laulmise alustamiseks. Sarnased 

viited on ka antifoonide lõpus, et kantoril oleks lihtne orienteeruda absoluutsetes 

helikõrgustes. Sulgudes oktaveerimismärk viiulivõtme all viitab meeste ja naiste 

ja/või laste kooslaulmisele erinevates oktaavides. 

 

Prooviväljaande notatsioonis on kasutusel tingmärgid, mille tähendus on järgmine: /  

(sulg) tähendab meeldetuletust silbi rõhutuse kohta; kui sulg on klambri kohal, siis 

laieneb selle mõju kõikidele klambriga piiratud nootidele; kriipsukesed ‐ ja ‒ (lühike 

või pikk kriips noodi all) tähistavad vastavalt väiksemat või suuremat pikendust, 

kasutusel on ka kahe kriipsukesega märgitud noodid; > (rõhumärk) on 

meeldetuletus aktsendi olulisusest. Kuueharuline tärn , mis enamasti on üsna 

antifooni algusosas, märgib paika, kus teised lauljad ühinevad antifooni intoneerinud 

kantoriga. Kui selline tärn on vastuslaulu lõpus, siis laulab kantor üksi kogu 

vastuslaulu, misjärel kõik kordavad vastuslaulu. Antifooni ja responsooriumi 
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kordamisel ei ole kantori intonatsiooni enam vaja ning kõik laulavad pala algusest 

peale koos. Erandiks on olukord, kus otsustatakse graduaallaulu lõpus laulda 

vastuslaulu kaks korda (vt ka lk 5). 

 

Näide 3. Paastuaja 1. pühapäeva antifoon „Ta hüüab mind appi“, millel on näha 

noodikirjas kasutatavad tingmärgid. 

 

 

 

Ühised hingamiskohad on märgitud komaga. Sulgudes koma tähendab, et ühist 

hingamist ei toimu, aga vajadusel võib hingata. Kui sulgudes koma on noodi peal, siis 

toimub hingamine selle noodi arvelt. Seda hingamistehnikat on võimalik õppida 

Kirikulaulu Kooli videotest ja see on vägagi tõhus oskus kirikulaulu laulmisel, sest 

see lisab oluliselt juurde sujuvust nii meloodikale, kui laulus jutustatavale loole.  

Osiste lõpus ja kohati ka alguses on sinise värvusega „linnukesed“. Need on „vahid“ 

(ladina keeles „custos“), mis annavad märku sellest, millisest kõrgusest muusika 

järgmises vormiosas jätkub või millisel kõrgusel see eelmises vormosas lõppes. 

 

Enamus prooviväljaande antifoone on küllaltki lühikesed (vt ka lk 14). Paar antifooni 

on ka pikemad, nt Paastuaja 4. pühapäeva antifoon „Rõõmustage koos 

Jeruusalemmaga“. Pikemate antifoonide puhul saab kasutada ka lühendatud varianti, 

mis moodustub antifooni esimestest ridadest. Sellistest juhtumitest annab märku 

rohelise taustaga vastav märkus. 
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Psalmi teksti ja psalmitooni kokku viimine 

Alustuseks teeme põgusalt tutvust psalmitooni ehk meloodiavormeli ülesehitusega. 

Meloodiavormeleid on lihtsamaid ja keerulisemaid, aga nad kõik alluvad samale 

baasülesehitusele, väljaarvatud lühikese responsooriumi ehk vastuslaulu toonid, aga 

neid käesolevas prooviväljaandes ei kasutata. Kõik toonid koosnevad kahest poolest, 

mis on eraldatud tärniga. Pooled omakorda jagunevad järgmisteks elementideks: (1) 

alustus, põhiheli, poolitus, põhiheli, vahepeatus, (2) (mõnel puhul ka teine alustus), 

(mõnel puhul ka teine) põhiheli ja lõpetus. Näites 4 on vormeli teises pooles 

kujutatud „(poolitus)”. See osis ei esine traditsioonilises ladina psalmilaulus ega ka 

selles prooviväljaandes. Tegu on pigem tulevikku vaatava võimaliku täiendusega 

eestikeelses pühalaulus. Vormeli üks tsükkel katab tavaliselt ühe Vana Testamendi 

psalmi salmi. Väga lühikeste salmide puhul liidetakse salme kokku ja väga pikkade 

salmide puhul võib esineda salmide poolitamist. 

 

Näide 4. Psalmitooni ehk meloodiavormeli baasülesehitus. 
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Prooviväljaandes on psalmide tekstid laulmiseks markeeritud konkreetse 

psalmitooniga kasutamiseks. Lihtne reegel on järgmine: püstkirjas silbid lauldakse 

psalmitooni põhihelil. Kui tekst on kas kursiivkirjas või paksendatud kirjas, siis hälbib 

meloodia põhihelist vastavalt sellele, kuidas meloodiavormel seda ette kirjutab. 

 

Enamasti on prooviväljaandes nii antifooni kui vastuslaulu jaoks antud sama 

psalmitoon. Mõnel puhul on siiski vastuslaulule pakutud erinev psalmitoon. Tuleb 

silmas pidada, et psalmi tekst on laulmiseks markeeritud vastavalt antifooni 

psalmitoonile, et anda kogudusele selge ja arusaadav psalmilaulu materjal. Kuna 

vastuslaulu salme laulab solist (kantor või vaimulik), siis saab laulja teha vastuslaulu 

salmide laulmiseks omad märkmed või kasutada salmide laulmiseks raamatut „Eesti 

laulupsalter“ (vt ka lk 14).  
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Üldjuhul kasutatakse „alustust“ ainult esimese salmi puhul. Erand tehakse nendele 

psalmitoonidele, milles „alustuse“ ärajätmine vähendaks oluliselt psalmitooni 

iseloomu, nt S84, mida on kasutatud Paastuaja 3. pühapäeva psalmi juures. Selle 

tooni puhul on vajalik kasutada alustust igas salmis. Kõikides psalmitoonides võib 

alustust kasutada iga salmi alguses, kui tegu on graduaallaulu salmidega, mis 

järgnevad vahetult vastuslaulule (vt ka lk 4).  

 

Näide 5 kujutab psalmiteksti ja meloodiavormeli kokku viimist. Kuigi see näide  võib 

esmapilgul tunduda üsnagi tehniline, võiks isegi öelda keerukas, julgustan seda siiski 

põhjalikult vaagima. Prooviväljaandes kasutatud psalmilaulu süsteem on tegelikult 

vägagi lihtne, universaalne ja loogiline ning kõigele lisaks tekstikeskne ja eesti keele 

eripärasid arvestav. Kui teha ära esimene pingutus selle õppimisel, siis edasised 

sammud on juba lihtsad. Peale vormeli meloodika omaks võtmist saab hõlpsasti 

laulda vaadates ainult teksti, milles kursiivis ja paksendatud kirjas silbid kenasti teed 

näitavad, millal tuleb põhihelilt lahkuda ja sooritada kas „alustus“, „poolitus“, 

„vahepeatus“ või „lõpetus“. 

 

Näide 5. Psalmi teksti ja meloodiavormeli kokku viimine Ps 91:1–2 ja psalmitooni 

ELP S72 näitel, mis on kasutusel Paastuaja 1. pühapäeval.  Halliga on varjutatud tekst, 

mida lauldakse põhihelil.  

 

 

  Kes Kõi-gekõrgema kait-se  all  e-lab  ja alati Kõigeväelise var-ju all vii-bib,  

  

 

see ütleb Issandale: † „Sina oled mu 

     varjupaik ja mu kindel mäe-lin-nus, 

 

                  mu Jumal, kelle pea-le ma loo-dan!” 
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Vormelipõhises psalmilaulus on väga oluline jälgida, et meloodiavormel ei võtaks 

laulmist enda „kontrolli alla“. Vormel on ainult abivahend teksti muusikaliseks 

lausumiseks. Ka kogenud psalmilauljatel tuleb ette olukordi, kus peab taas naasma 

psalmoodia keskse probleemi juurde: „Kuidas teha tekst psalmilaulus 

ainuvalitsejaks?“ Tegu on elukestva õppega, mis mõjub kosutava vaimuliku 

harjutusena, sest see sunnib meid tõsiselt keskenduma Pühakirja tekstile. Kes soovib 

õppida, kuidas seda kõike teha on teretulnud Pühalaulu Kooli. Üheks iseseisva 

õppimise võimaluseks on videoõppematerjal „Kirikulaulu Kool“ YouTube 

keskkonnas. Soovitav on ka tutvuda õppematerjaliga „Neli esimest sammu 

emakeelses pühalaulus“.5 

 

Viited raamatule „Eesti laulupsalter“ 

Prooviväljaande pealkirjades on märgitud viited raamatule „Eesti laulupsalter“ (Eesti 

Kirikute Nõukogu 2020). Lühendid „R“, „S“ ja „P“ tähistavad selle raamatu sektsioone, 

vastavalt rohelist raamatut (antifonaarium), sinist raamatut (tonaarium) ja punast 

raamatut (psalter). Kui number on varustatud tärniga, siis on see pala leitav alles 

Laulupsaltri teisest, täiendatud trükist, mis ei ole veel ilmunud. 

 

Iga pühapäeva materjali lõpus on lõik pealkirjaga „Raamatu Eesti laulupsalter viited“. 

See on lisatud eelkõige selleks, et kasutaja leiaks hõlpsasti üles materjali, mida 

prooviväljaandes ei ole, aga mis on selle pühapäeva raames samuti kasutatavad. 

 

(1) Esmalt on märgitud, kus asub käsitletav psalm või psalmid raamatus „Eesti 

laulupsalter“. See on vajalik näiteks siis, kui EELK Jumalateenistuste 

Käsiraamatus antud psalmi soovitakse laulda jumalateenistuse mitmes 

positsioonis. Kui käsiraamatus antud salmid on algussalmides juba ära lauldud, 

siis mõjuks nende graduaallaulu salmidena uuesti laulmine põhjendamatu 

kordamisena. Sellisel puhul saabki leida sobivad uued salmid Laulupsaltrist. Kui 

                                                 
5 Jõks, Eerik (2018). Neli esimest sammu emakeelses pühalaulus ehk lühike pühalaulu õpetus, mille abil saab 
igaüks ühe tunniga teha tulemuslikult algust Pühakirja tekstide süvenenud ja palvemeelse muusikalise 
lausumisega. Tallinn: Superare signum. Leia ilmavõrgust: 
http://psalmus.eu/kirikulaulu%20kool/Mitmesugused%20kirikulauluga%20seotud%20v%c3%a4ljaanded%20ja
%20artiklid/ 
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käsiraamatus ettekirjutatud psalmis sobivaid salme ei leidu, võib kasutada 

materjali mõnest teisest psalmist. Raamat „Eesti laulupsalter“ sisaldab kõiki Vana 

Testamendi psalme ja valikut Uue Testamendi kantikume, mis on koheselt 

lauldavad tonaariumi kõigi 180ne viisiga. 

 

(2) Teiseks on loetletud valik alternatiivseid toone, mida võib graduaallaulu salmide 

laulmiseks kasutada. See on taas vajalik siis, kui prooviväljaandes vastava 

pühapäeva jaoks lisatud toon on jumalateenistuse algussalmides juba kõlanud. 

Oleks muusikaliselt mitmekesisem, kui vastuslaulu toon oleks erinev. Kui 

algusalmide puhul oleks hea rakendada kogudus eelkõige psalmi salme laulma 

(kogudus võib laulda ka antifooni), siis graduaallaulu puhul peaks salme laulma 

just solist. See võimaldab ehk psalmitooni veidi vabamalt valida ja kasutada pisut 

nõudlikumaid, aga muusikaliselt huvitavamaid psalmitoone. Ladina pühalaulu 

traditsioonist oleme harjunud psalmitoonide võrdlemisi jäiga modaalse 

käsitlusega – ühe antifooniga kuuluvad kokku ainult ühe kindla laadi 

psalmitoonid. Sellelaadne jäik käsitlus ei ole eestikeelses pühalaulus õigustatud. 

Kui keegi avastab psalmitooni, mis talle eriliselt meeldib ja ta leiab võimaluse, 

kuidas seda antifooni või vastuslauluga siduda, siis on see lubatav, võiks isegi 

öelda soojalt soovitatav! Alternatiivsete toonide valikus võib leiduda selliseid 

toone, mida peab transponeerima. Indeksina on märgitud diatoonilise 

transpositsiooni intervall.  

 

(3) Seejärel on nimetatud alternatiivne antifoon või antifoonid käsiraamatus 

kasutatud psalmile. Kindlate psalmidega seotud antifoone on võimalik leida ka 

raamatu „Eesti laulupsalter“ registrite osast, lk 55–62 „Antifonaariumi register 

Pühakirja viidete järgi“. 

 

(4) Viimasena on viidatud vastava pühapäeva alternatiivsele antifoonile või 

antifoonidele. Prooviväljaanne sisaldab valdavas osas üsnagi lihtsakoelisi 

antifoone. Raamatust „Eesti laulupsalter“ võib aga leida ka muusikaliselt pisut 

nõudlikumat materjali. Kirikuaastaga erinevate perioodidega seotud antifoone on 

samuti võimalik leida raamatu „Eesti laulupsalter“ registrite osast, lk 63–65 

„Kalendrilise määratlusega antifoonide register kirikuaasta järgi“. 
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Prooviväljaande formaat ja kättesaadavus 

Kui kõik EELK Jumalateenistuste Käsiraamatu psalmid on kord teadmata tulevikus 

viisistatud, kujundatud ja küljendatud, siis ilmub see väljaanne kolmes formaadis:  

(1) Sellisel kujul nagu prooviväljaanne ehk A4 formaadis. See formaat on piisavalt 

suur, et olla loetav ka nõrgema silmanägemisega inimestele. Prooviväljaandeks 

kasutan just seda formaati, sest see on eksperimenteerimiseks, sh täienduste nooti 

kirjutamiseks kõige sobivam. (2) Ilmub ka väiksekujuline formaat mõõtmetega 

198134 mm. (3) Raamatust ilmub ka digitaalne väljaanne. 

 

Prooviväljaannet saab ilma maksuta alla laadida Kirikulaulu Kooli raamatukogust 

www.psalmus.eu. Paberversiooni saab tellida e-posti aadressil eerik.joks@eamt.ee. 

 

Tabula gratulatoria 

EELK Jumalateenistuste Käsiraamatu lauldavate psalmide prooviväljaanne on osa 

suuremast ettevõtmisest, mis realiseerub mahuka raamatuna „Emakeelne 

kirikulaul“. Raamatu ilmumine on kavandatud 2030. aasta sügisesse. Soovin 

siinkohal tänada kõiki, kes on juba selle raamatu koostamist toetanud ja kutsun üles 

ka edaspidi annetama eestikeelse kirikulaulu uuendamise heaks. 

 

Raamatu „Emakeelne kirikulaul“ koostamist on toetanud: 

Riigieelarve sihtotstarbeline toetus 2021 

Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital 

Riigieelarve sihtotstarbeline toetus 2022 

Eesti Rahvuskultuuri Fond 

Eesti Kirikute Nõukogu 

 

Senised eraisikutest annetajad (perekonnanime tähestikulises järjekorras) on:  

Tiina Karin, Villu Kask, Stiiv Knowers, Tiina Köömnemägi, Ene Mätas, Merje Schultz, 

Kersti Uibo, Heli Õunmaa, Siiri Överus, Ain Överus 
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Abi ja toetuse eest on igati põhjust tänada: 

Helle-Moonika Helme 

Mihhail Lotman 

Hillar Aben 

Nora ja Arvo Pärt 

Tarmo Uustalu 

Toomas Siitan 

Kristiina ja Jaan Ross 

Tarmo Soomere 

Karl Pajusalu 

Tõnu Salumäe 

Katrin Uibo 

EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) 

EMTA Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning 

kultuurikorralduse osakond  

Liturgilise Muusika Ühing Scandicus 

Pühalaulu Kool 

 

Palun toetage emakeelse kirikulaulu uuenemist 

Palun toetage emakeelse kirikulaulu jätkuvat uuendamist ja tehke annetus raamatu 

„Emakeelne kirikulaul“ koostamise toetuseks. Teie annetatud vahendeid kasutatakse 

erinevate tegevuste läbiviimseks, mis on vajalikud mahuka tervikteose valmimiseks 

ja kirjastamiseks 2030. aastal. Muuhulgas toetate nõnda ka EELK Jumalateenistuste 

Käsiraamatu lauldavate psalmide järgmisi prooviväljaandeid. 
 

Annetuse saab teha: 

Liturgilise muusika ühing Scandicus 

EE651010220005319016 SEB Pank 
 

Palun lisage isikukood tulumaksu tagastamiseks. Tänan südamest iga annetuse eest! 
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Lõpetuseks 

Kui keegi märkab prooviväljaandes vigu ja/või ebatäpsusi, siis palun neist lahkesti 

mulle teada anda aadressil eerik.joks@eamt.ee. Samuti ootan väga tagasisidet – ka 

kriitilist tagasisidet – prooviväljaande kasutamise ja emakeelse psalmilaulu kohta 

tervikuna. Kui vajate nõu ja/või abi emakeelse kirikulaulu küsimustes, siis olen teie 

teenistuses. 
 

Armas sõber! Olen püüdnud sellesse töösse kududa aastakümnete jooksul kogutud 

pühalaulu-alase teadmuse ja kogemuse nii vaimulikust, teaduslikust, loomingulisest, 

interpretatsioonilisest kui pedagoogilisest pagasist. Selles prooviväljaandes saab 

ilmsiks fenomen, mis on tekkinud lääne kirikulaulu traditsiooni ja meie emakeele 

unikaalse eripära ühinemises. Tegu on kahe kultuuri – indogermaani kultuuri ja 

läänemere soome kultuuri – sümbiootilise kohtumisega. Sümbiootilises suhtes 

elavad osapooled nõnda, et nad on teineteise heaolust huvitatud ja vastastikku 

kasulikud – nad täiendavad teineteist eluliselt. See on armastuse suhe. Tulemuseks 

on Eesti emakeelne kirikulaul, mitte aga ladina kirikulaul eestikeelsete sõnadega. Me 

peame õppima usaldama meie rahva kõige vanemat ja kallimat universaalset 

vaimuvara – meie ainukordset emakeelt, niisamuti nagu me oleme õppinud usaldama 

kirikulaulu traditsiooni, olgu siis ladina või saksa juurtest kasvanuna. Olulisim 

saladus meie kirikulaulu uuenemises ei peitu mitte ladina ja saksa, ammugi mitte 

angloameerika, traditsioonis vaid meie emakeeles – meie Eesti keeles. Ärge leppige 

enam ladina, saksa ja angloameerika kirikulaulu laulmisega eesti keelsete sõnadega – 

ärgake avastama Eesti kirikulaulu, mis võrsub Eesti keelemuusikast. 

 

Soovin selle prooviväljaande kasutajatele kogu südamest erakordseid hetki emakeelse 

pühalaulu seltsis. 

 

Eerik Jõks 

Tallinnas 11. veebruaril 2022. aastal. 

 

Vaata lisa: www.psalmus.ee 

Küsi lisa: eerik.joks@eamt.ee 
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Paastuaja I pühapäev

Psalmi antifoon (Ps 91:15; ELP R345*)

Psalm (Ps 91:1–4, 11–12; ELP S72)

Kes Kõigekõrgema kaitse all elab Ú
ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 

see ütleb Issandale: †
„Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, Ú
mu Jumal, kelle peale ma loodan!”

Sest Tema kisub su välja linnupüüdja paelust, Ú
hukkava katku käest.

Oma tiivasulgedega kaitseb Ta sind †
ja Tema tiibade all sa leiad varju; Ú
Tema tõde on kilp ja kaitsevall. 

Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu Ú
sind hoida kõigil su teedel. 
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Kätel nad kannavad sind, Ú
et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.  

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Ú
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti. Aamen.
või

Au olgu Isale ja Pojale Ú ja Pühale Vaimule.

Nõnda kui alguses oli, † nüüdki on ja jääb Ú
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Psalmi vastuslaul (Ps 91:2b järgi; ELP R345*)

Raamatu “Eesti laulupsalter” viited

Psalm 91 asub lk P216-217 (variant 1) või P218-219 (variant 2). 
Alternatiivsed toonid tonaariumis vastuslaulu salmide laulmiseks: 
lk 3-5, 6-7, 42-48, 49-55, 76-77, 101-104, 105-108, 131, 141, 142. 
Alternatiivne antifoon Ps 91 tekstile: “Kes Kõigekõrgema kaitse all 
elab”, lk R274. Alternatiivne antifoon Paastuaja I pühapäevaks: “Ennäe, 
nüüd on ülisoodus aeg”, lk R25.

& ..Ï Ï> Ï-
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à

Mu Ju mal, Si nu pea le ma loo dan.(8) - - - -

Mu Jumal, Sinu peale ma loodan
C 
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Kõik koos kordavad antifooni “Ta hüüab mind appi”.
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Tuleta meelde, Issand
F



Des

Paastuaja II pühapäev

Psalmi antifoon (Ps 25:6; ELP R347*)

Psalm (Ps 25:1–10; ELP S58)

Issand, Sinu poole † ma tõstan oma hinge. Ú
Mu Jumal, Sinu peale ma loodan,

ärgu ma jäägu häbisse; Ú
ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!

Ei jää ju häbisse ükski neist, † kes Sind ootavad; Ú
häbisse jäävad need, kes kerglaselt Sinust loobuvad.

Issand, anna mulle teada oma teed, Ú
õpeta mulle oma teeradu!

Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; Ú
sest Sina oled mu pääste Jumal, Sind ma ootan kogu päeva!

Tuleta meelde, Issand, † oma halastust ja heldust, Ú
sest need on maailma ajastu algusest!

Ära tuleta meelde mu nooruse patte † ega mu üleastumisi; Ú
mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!

Hea ja õiglane on Issand; Ú
sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed.

Des Ú
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F

Ta juhib alandlikud käima õiguses Ú
ja õpetab alandlikke oma teele.

Kõik Issanda teerajad † on heldus ja tõde neile, Ú
kes peavad Ta lepingut ja Tema tunnistusi.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Ú
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti. Aamen.
või

Au olgu Isale ja Pojale Ú ja Pühale Vaimule.

Nõnda kui alguses oli, † nüüdki on ja jääb Ú
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Psalmi vastuslaul (Ps 25:1; ELP R348*)

Psalmitoon vastuslauluga kasutamiseks (ELP S56)

Raamatu “Eesti laulupsalter” viited

Psalm 25 asub lk P48-50. Alternatiivsed toonid tonaariumis vastuslaulu 
salmide laulmiseks: lk 8-9, 15-16, 57, 80, 109, 132. Alternatiivne antifoon 
Ps 25 tekstile: “Issand, Sinu poole” R83 ja R77-78. Alternatiivne antifoon 
Paastuaja II pühapäevaks: “Jeesus ütles Kaanani naisele”, lk R29-30.

Kõik koos kordavad antifooni “Tuleta meelde, Issand”.
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Paastuaja III pühapäev

Psalmi antifoon (Ps 25:15; ELP R357*)

Psalm (Ps 25:11–20; ELP S84)

Oma nime pärast, Issand, Ú
anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

Kes iganes kardab Issandat, Ú
seda Ta õpetab teele, mis tuleb valida.

Selle hing viibib heas põlves Ú
ja tema sugu pärib maa.

Issanda osadus on neil, † kes Teda kardavad, Ú
ja Ta annab neile teada oma lepingu.

Mu silmad on alati Issanda poole, Ú
sest Tema tõmbab mu jalad võrgust välja.

Pöördu mu poole † ja ole mulle armuline, Ú
sest ma olen üksildane ja vilets!

Ahastused täidavad mu südame; Ú
tõmba mind välja mu kitsikustest!
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Mu sil mad on a la ti Is san da poo le,(8) - - - - - -

& bb b Ï̠ Ï Ï-
/Ï/ Ï- Ï

/

Ï
, Ï, Ï Ï/Ï Ï Ï̠ Ï-/Ï Ï̠ Ï-

sest Te ma tõm bab mu ja lad võr gust väl
vä l

ja.
ja

(8)

( )( )

- - - -
--

-

Mu silmad
F 



F
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Vaata mu viletsust ja mu vaeva Ú
ja anna andeks kõik mu patud!

Vaata mu vaenlasi, † sest neid on palju, Ú
ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad!

Hoia mu hinge ja kisu mind välja; †
ärgu ma jäägu häbisse, Ú
sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Ú
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti. Aamen.
või

Au olgu Isale ja Pojale Ú ja Pühale Vaimule.

Nõnda kui alguses oli, † nüüdki on ja jääb Ú
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Psalmi vastuslaul (Ps 25:16a; ELP R358*)

Raamatu “Eesti laulupsalter” viited

Psalm 25 asub lk P48-50. Alternatiivsed toonid tonaariumis vastuslaulu 
salmide laulmiseks: lk 2-1, 3-5-3, 13-14-6, 17-39-1, 72-74-1. Alternatiivne 
antifoon Ps 25 tekstile: “Issand, Sinu poole” R83 ja R77-78. Alternatiivne 
antifoon Paastuaja III pühapäevaks: “Üks naine rahva hulgast”, lk R32.

Kõik koos kordavad antifooni “Mu silmad”.

& bb Ï Ï
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& bb b ..Ï- Ï Ï Ï- Ï̠
,/
Ï̠ Ï Ï- Ï̠ Ï Ï> Ï Ï̠ Ï

/

Ï-Pöör du mu poo le ja o le mul le ar mu li ne.(8) - - - - - --

Pöördu mu poole
F 
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Rõõ mus ta ge koos Je ruu sa lemma ga(8)
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Rõõmustage koos Jeruusalemmaga
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C
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Paastuaja IV pühapäev

Psalmi antifoon (Js 66:10; ELP R360*)

Kaks esimest rida on kasutatvad iseseisva antifoonina.    
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&#Ï Ï
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Psalm (Ps 84:6–10, 13; ELP S87-4)

Õnnis on inimene, † kelle tugevus on Sinus, Ú
kelle mõttes on pühad teekonnad.

Nutuorust läbi käies † teevad nad selle allikate maaks; Ú
ka varajane vihm katab neid õnnistusega.

Nad saavad rammule rammu lisaks Ú
ja ilmuvad Jumala ette Siionis.

Issand, vägede Jumal, † kuule mu palvet, Ú
võta kuulda, Jaakobi Jumal!

Meie kilp, Jumal, vaata siia Ú
ja pane tähele oma võitud mehe palet!

Issand Sebaot, † õnnis on inimene, Ú
kes Sinu peale loodab.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Ú
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti. Aamen.

või

Au olgu Isale ja Pojale Ú ja Pühale Vaimule.

Nõnda kui alguses oli, † nüüdki on ja jääb Ú
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Kõik koos kordavad antifooni “Rõõmustage koos Jeruusalemmaga”.
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& Ï Ï
(8)

w Ï Ï† w Ï Ï Ï Ï Ï Ï w Ï Ï Ï Ï
E Ú

& Ï̠/ Ï> Ï-
/Ï Ï Ï Ï̠ Ï/ Ï- Ï̠

,
Ma rõõ mus ta sin, kui mul le öel di:(8) - - - - -

& ..Ï Ï Ï- Ï
/

Ïb Ï- Ï-
„Läh me Is san da kot ta!”(8) - - - -

Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi
Psalmi vastuslaul (Ps 122:1; ELP R222)

Psalmitoon vastuslauluga kasutamiseks (ELP S85)

Raamatu “Eesti laulupsalter” viited

Psalm 84 asub lk P197-198 ja Ps 122 lk P313. Alternatiivsed toonid 
tonaariumis vastuslaulu salmide laulmiseks: lk 85-86, 87-5, 88-89, 
180. Alternatiivne antifoon Ps 84 tekstile: “Õndsad on need”, lk R263. 
Alternatiivne antifoon Paastuaja IV pühapäevaks: “Jeesus läks üles 
mäele”, lk R34; “Rõõmusta Jeruusalemm”, lk R118.

F







Kasutamiseks sobib ka antifooni psalmitoon, aga üks toon madalamalt.
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Pühalaulja palve

Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Aamen.

Püha Isa, ma tänan Sind, et Sa annad mulle võimaluse olla Sinu Püha 
Sõna osaduses. Ma tunnistan, et ma ei ole väärt avama Pühakirja ja 
seda lugema ning laulma, aga ma usun, et kui Sa oma armust annad 
tähtedele, silpidele ja sõnadele käsu tulla mulle sammukese vastu, 
siis sünnib Sinu ime. Anna mulle andeks, et ma suudan anda tagasi 
nii vähe sellest täiusest, mis Sa mulle oma talentide kaudu ja oma 
Püha Sõna läbi oled kinkinud. Kinnita mind, et oleksin Pühakirja 
uurimises ustav ja püsiv ning jõuaksin kord Sinu tunnetamiseni.

Issand halasta.

Ma kiidan Sind Jeesus Kristus Sinu armastuse eest. Ma tänan Sind 
sõprade eest ja sõpruse eest. Ma tänan Sind osaduse eest, mille 

kaudu Sa ennast meile ilmutad. Nõnda hea on uskuda, et Sina oled 
Maailma Päästja ning igal päeval koos minuga nii mures kui rõõmus. 
Ära siis lahku mu kõrvalt ka siis, kui ma Sind unustan ja tuleta mulle 

oma püha puudutusega meelde, et Sina oled hea.

Kristus halasta.

Püha Vaim, ava minu süda ja tee tundlikuks mu meeled, et oleksin 
valmis vastu võtma seda, mida Sa kõikide Kiriku armuvahendite 

kaudu minuni ulatad. Juhataja ning Lohutaja, Sinu embus on mulle 
kallis ja Sinu ligiolu on mulle joovastav. Sinuga virgumine on rahu 
ja rõõm; Sinuga käimine on õnnistus ja õnn; Sinuga puhkamine on 

kosutus ja julgustus. Tänu Sulle selle eest.

Issand halasta.

Kirkus ja tänu ja kiitus olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nüüd ikka ja igavesti. 

Aamen.
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Mõis ta mul le õi gust, oh Ju mal, ja a ja(8) - - - - -
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Pääs ta mind Is sand mu vaen las te käest!
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Mõista mulle õigust
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Paastuaja V pühapäev

Psalmi antifoon (Ps 43:1 ja 3a; ELP R352*)

Psalm (Ps 43:2–5; ELP S35-4)

Sest sina oled mu Jumal, † mu tugev kaitse. Ú
Mispärast sa tõukasid mu ära?

Miks ma pean ikka kurvalt käima Ú
oma vaenlase surve all?

Läkita oma valgus ja oma tõde, † need juhatagu mind, Ú
need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse,

Kaks esimest rida on kasutatvad iseseisva antifoonina.    
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& Ï Ï- Ï Ï̠ Ï
/

Ï Ï- Ï
/

Ï Ï-
Pääs ta mind Is sand mu vaen las te käest!(8) - - - -

Päästa mind Issand
G 



et ma tuleksin Jumala altari äärde, †
Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, Ú
ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!

Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, Ú
ja nii rahutu minu sees?

Oota Jumalat, † sest ma tahan teda veel tänada, Ú
oma abi ja oma Jumalat!

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Ú
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti. Aamen.
või

Au olgu Isale ja Pojale Ú ja Pühale Vaimule.

Nõnda kui alguses oli, † nüüdki on ja jääb Ú
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Psalmi vastuslaul (Ps 43:1b järgi; ELP R353*)

Raamatu “Eesti laulupsalter” viited

Psalm 43 asub lk P95. Alternatiivsed toonid tonaariumis vastuslaulu 
salmide laulmiseks: lk 17-39-4, 85-86, 87-5, 88-89. Alternatiivne antifoon 
Ps 43 tekstile: “Et ma tuleksin”, lk R142. Alternatiivne antifoon Paastua-
ja V pühapäevaks: “Teie isa Aabraham”, lk R35.

& Ï Ï Ï
(8)

w Ï Ï
†

w Ï Ï Ï Ï w Ï Ï Ï Ï
Ú



Kõik koos kordavad antifooni “Mõista mulle õigust”.
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