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Päevalõpu palvus ehk

KOMPLETOORIUM
Kella helistamine
Kella helisedes tõusevad kõik püsti.

Sissejuhatus
Eestpalvetaja: Kõigeväeline Jumal andku meile rahulik öö ja täiuslik lõpp.
Rahvas: Aamen
Eestpalvetaja: Vennad ja õed, olge kained ja valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib
ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus.
Aga Sina, Issand heida meile armu.
Rahvas: Tänu olgu Jumalale.
Eestpalvetaja: Meie abi on Issanda nimes,
Rahvas: kes on teinud taeva ja maa.
Kõik koos loevad mõttes või sosinal Meie Isa palve, millel järgneb lühike vaikus.
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.

Patutunnistus
Eestpalvetaja põlvitab.
Eestpalvetaja: Ma tunnistan Kõigeväelisele Jumalale, kogu taevaväe ja teie ees
vennad ja õed, et ma olen teinud pattu mõtte, sõna, teo ja hea tegemata
jätmisega. Seepärast ma anun Kõigeväelist Jumalat, et Ta annaks mulle mu patud
andeks ja palun teid, vennad ja õed, et te palvetaksite minu eest.
Rahvas: Olgu Halastaja Jumal sulle armuline, andku sulle sinu patud andeks
ja juhatagu sind igavesse ellu, Jeesuse Kristuse läbi.
Kõik: Aamen.
Eestpalvetaja tõuseb, rahvas põlvitab või jääb püsti seisma.
Rahvas: Ma tunnistan Kõigeväelisele Jumalale, kogu taevaväe ja teie ees vennad ja
õed, et ma olen teinud pattu mõtte, sõna, teo ja hea tegemata jätmisega.
Seepärast ma anun Kõigeväelist Jumalat, et Ta annaks mulle mu patud andeks ja
palun teid, vennad ja õed, et te palvetaksite minu eest.
Eestpalvetaja: Olgu Halastaja Jumal teile armuline, andku teile teie patud andeks
ja juhatagu teid igavesse ellu, Jeesuse Kristuse läbi.
Kõik: Aamen
Rahvas tõuseb püsti.
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Alustus
Eestpalvetaja:


Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:
Kannatusajal jääb
„Halleluuja“ ära.

Psalmid
Järgnevalt palvetatakse üheskoos kolm psalmi. Salme lauldakse vaheldumisi: esimese salmi laulab
eestpalvetaja ja kõik koos laulavad järgneva salmi. Psalmide ajal võib istuda. Tõusta tuleb salmile
„Au olgu ...“ eelneva salmi tärni ajal. Seisma jäädakse kuni sõnani „aamen“.

I psalm (4)


Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! †
Kitsikuses andsid sa mulle avaruse.  Ole mulle armuline ja kuule mu palvet!
Te suurtsugu mehed, kauaks jääb mu au teotada? 
Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet?
Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, 
Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole!
Värisege, ärge tehke pattu!  Voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige!
Ohverdage õiguse ohvreid  ja lootke Issanda peale!
Paljud ütlevad: “Kes annab meile näha head?” 
Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!
Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, 
kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.
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Rahus ma heidan maha ning uinun, 
sest sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule! 
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.

II psalm (91)


Kes Kõigekõrgema kaitse all elab  ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
see ütleb Issandale: † „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, 
mu Jumal, kelle peale ma loodan!“
Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust,  hukkava katku käest.
Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind † ja tema tiibade all sa leiad varju; 
tema tõde on kilp ja kaitsevall.
Ei sa siis karda öö hirmu  ega noolt, mis päeval lendab,
ei katku, mis rändab pilkases pimedas,  ega tõbe, mis laastab lõunaajal.
Langegu tuhat su kõrvalt † ja kümme tuhat su paremalt poolt, 
sinu külge see ei puutu.
Aga sa vaatad oma silmaga ja näed,  kuidas kätte makstakse õelatele.
Sest sina, Issand, oled mu varjupaik! 
Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks.
Ei taba õnnetus sind  ega lähene häda su telgile.
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu  sind hoida kõigil su teedel.
Kätel nad kannavad sind,  et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
Sa astud üle lõvide ja rästikute,  noored lõvid ja lohed sa lömastad.
„Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; 
ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime.
Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; †
mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, 
ma vabastan tema ning teen ta auliseks.
Pika eaga ma täidan tema  ja annan temale näha oma päästet.“
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule! 
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.
3

III psalm (134)



Ennäe, tänage Issandat, kõik Issanda sulased,  kes öösel seisate Issanda kojas!
Tõstke oma käed pühamu poole  ja tänage Issandat!
Õnnistagu Issand sind Siionist,  tema, kes on teinud taeva ja maa!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule! 
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.
Kõik jäävad seisma kuni palvuse lõpuni.

Pühakiri Mt 11:28–30; Laulda võib ka mõne muu sobiva Pühakirja teksti.


Eestpalvetaja:
Jeesus Kristus ütleb: † „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,  ja mina annan
teile hingamise! / Võtke enda peale minu ike ja õppige minult,  sest mina olen tasane ja
südamelt alandlik / ja te leiate hingamise oma hingedele,  sest minu ike on hea ja minu koorem
on kerge!“ /
Rahvas:

Responsoorium ELP S154
Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:
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Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Hümn KLPR 408; Laulda võib ka mõne muu sobiva hümni.
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Salm peale hümni Ps 17:8
Eestpalvetaja:

Rahvas:

Siimeoni õnnistussõnad Ant. Salva nos, Domine (Tõlk. RÕ); kantikum Lk 2:29‐32; ELP R133
Eestpalv.



Rahvas



Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud sinu päästet, 

mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:

valgust, mis on ilmutuseks paganaile,  ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule! 
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.
Kõik koos kordavad antifooni „Päästa meid, Issand“.

Palve

ELP L9; Laulda võib ka mõne teise sobiva palveteksti näiteks ELP L1 või L3

Eestpalv.

Rahvas

Rahvas

Rahvas
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Päeva palve Laulda võib ka mõne teise sobiva päevapalve või ‐palved.


Eestpalvetaja:
Pa‐lu‐gem.  Kõigeväeline Jumal, † Halastaja ja Armuline Taevane Isa,  seistes sel õhtul Sinu ees †
me mõtleme kõikidele meie jaoks olulistele ja kallitele inimestele. / Meie mõtted on meie
peredega, sugulastega ja sõpradega † – kõikide kaasteelistega;  igaühega, kelle eest palvetamine
on meile kohuseks. / Õnnista neid kõiki rohkesti † ja laota nende üle oma kaitsev Püha Vaim; 
juhata neid käima igavese elu teedel † Sinu Nime kirkusesse. /

Rahvas:

Eestpalvetaja:
Püha Jumal meie täname Sind, † et Sa oled lubanud tänasel päeval jõuda õhtusse.  Tänu Sulle,
hoidmise ja varjamise eest, † mis meile on osaks saanud. / Kingi eeloleval ööl meile rahulikku und
Sinu kaitse all;  ja luba hommikul virguda † huulil Sinu kiitus. / Kui see öö peaks kellegi meist
olema viimane siin ajas,  siis palun loo sellele vennale või õele viimane võimalus kahetseda oma
patte † ja astuda Sinu Püha Palge ette andekssaanuna. / Kristuse, † meie Issanda läbi. /
Rahvas:

Eestpalvetaja:
Kõigeväeline igavene Jumal, † kes Sa rajasid oma Kiriku Ülestõusmise väes ja Püha Vaimu osaduses
ühtseks südamelt ja hingelt;  uuenda Teda ikka ja jälle esimese armastusega. / Luba, et meie elud
võiks olla õnnistatud, † meie teekonnad juhatatud † ja meie töö võiks kanda head vilja,  Sinu Püha
Kiriku heaks, † Sinu Pühima Nime kirkuseks † ja inimestele õnnistuseks. / Kristuse, † meie Issanda läbi./
Rahvas:

Eestpalvetaja:
Olgu meil Sinu armu, † et käia koos Ülestõusnud Kristusega siin ajalikus maailmas  ja jõuda
lõpuks igavesse Taevasesse Isamajasse, † kus võime koos Püha Neitsi Maarja ja kõikide Sinu
märtrite ning pühadega † Sind kiita ja ülistada igavesti. / Seda me palume Sinu Poja, † Meie
Issanda, Jeesuse Kristuse läbi,  kes elab ja valitseb koos Sinuga, Püha Vaimu ühtsuses, † üks
Kolmainus Jumal, igavesest ajast igavesti. /
Rahvas:
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Lõpetus
Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Peale palvuse lõppu on soovitav jääda vähemalt paariks minutiks vaikselt seisma.
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Päevalõpu palvus ehk

KOMPLETOORIUM
Lahkunute mälestuseks

Kella helistamine
Kella helisedes tõusevad kõik püsti.

Sissejuhatus
Eestpalvetaja: Kõigeväeline Jumal andku meile rahulik öö ja täiuslik lõpp.
Rahvas: Aamen
Eestpalvetaja: Vennad ja õed, olge kained ja valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib
ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus.
Aga Sina, Issand heida meile armu.
Rahvas: Tänu olgu Jumalale.
Eestpalvetaja: Meie abi on Issanda nimes,
Rahvas: kes on teinud taeva ja maa.
Kõik koos loevad mõttes või sosinal Meie Isa palve, millel järgneb lühike vaikus.
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.

Patutunnistus
Eestpalvetaja põlvitab.
Eestpalvetaja: Ma tunnistan Kõigeväelisele Jumalale, kogu taevaväe ja teie ees
vennad ja õed, et ma olen teinud pattu mõtte, sõna, teo ja hea tegemata jätmisega.
Seepärast ma anun Kõigeväelist Jumalat, et Ta annaks mulle mu patud andeks ja
palun teid, vennad ja õed, et te palvetaksite minu eest.
Rahvas: Olgu Halastaja Jumal sulle armuline, andku sulle sinu patud andeks
ja juhatagu sind igavesse ellu, Jeesuse Kristuse läbi.
Kõik: Aamen.
Eestpalvetaja tõuseb, rahvas põlvitab või jääb püsti seisma.
Rahvas: Ma tunnistan Kõigeväelisele Jumalale, kogu taevaväe ja teie ees vennad ja õed,
et ma olen teinud pattu mõtte, sõna, teo ja hea tegemata jätmisega. Seepärast ma anun
Kõigeväelist Jumalat, et Ta annaks mulle mu patud andeks ja palun teid, vennad ja õed,
et te palvetaksite minu eest.
Eestpalvetaja: Olgu Halastaja Jumal teile armuline, andku teile teie patud andeks
ja juhatagu teid igavesse ellu, Jeesuse Kristuse läbi.
Kõik: Aamen
Rahvas tõuseb püsti.
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Alustus
Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Psalmid
Järgnevalt palvetatakse üheskoos kolm psalmi. Salme lauldakse vaheldumisi: esimese salmi laulab
eestpalvetaja ja kõik koos laulavad järgneva salmi. Psalmide ajal võib istuda. Tõusta tuleb salmile
„Igavene rahu ...“ eelneva salmi tärni ajal. Seisma jäädakse kuni sõnani „aamen“.

I psalm (4)


Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! †
Kitsikuses andsid sa mulle avaruse.  Ole mulle armuline ja kuule mu palvet!
Te suurtsugu mehed, kauaks jääb mu au teotada? 
Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet?
Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, 
Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole!
Värisege, ärge tehke pattu!  Voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige!
Ohverdage õiguse ohvreid  ja lootke Issanda peale!
Paljud ütlevad: “Kes annab meile näha head?” 
Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!
Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, 
kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.
Rahus ma heidan maha ning uinun, 
sest sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Igavene rahu anna neile, Issand;  ja kustumatu valgus paistku neile. Aamen.
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II psalm (91)


Kes Kõigekõrgema kaitse all elab  ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
see ütleb Issandale: † „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, 
mu Jumal, kelle peale ma loodan!“
Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust,  hukkava katku käest.
Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind † ja tema tiibade all sa leiad varju; 
tema tõde on kilp ja kaitsevall.
Ei sa siis karda öö hirmu  ega noolt, mis päeval lendab,
ei katku, mis rändab pilkases pimedas,  ega tõbe, mis laastab lõunaajal.
Langegu tuhat su kõrvalt † ja kümme tuhat su paremalt poolt,  sinu külge see ei puutu.
Aga sa vaatad oma silmaga ja näed,  kuidas kätte makstakse õelatele.
Sest sina, Issand, oled mu varjupaik! 
Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks.
Ei taba õnnetus sind  ega lähene häda su telgile.
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu  sind hoida kõigil su teedel.
Kätel nad kannavad sind,  et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
Sa astud üle lõvide ja rästikute,  noored lõvid ja lohed sa lömastad.
„Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; 
ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime.
Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; † mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, 
ma vabastan tema ning teen ta auliseks.
Pika eaga ma täidan tema  ja annan temale näha oma päästet.“
Igavene rahu anna neile, Issand;  ja kustumatu valgus paistku neile. Aamen.

III psalm (134)


Ennäe, tänage Issandat, kõik Issanda sulased,  kes öösel seisate Issanda kojas!
Tõstke oma käed pühamu poole  ja tänage Issandat!
Õnnistagu Issand sind Siionist,  tema, kes on teinud taeva ja maa!
Igavene rahu anna neile, Issand;  ja kustumatu valgus paistku neile. Aamen.
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Kõik jäävad seisma kuni palvuse lõpuni.

Pühakiri 1Ts 4:13–18 Laulda võib ka mõne muu sobiva Pühakirja teksti.

Eestpalvetaja:
Meie ei taha aga, vennad, † et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama,  et teie ei
oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. / Sest kui me usume, † et Jeesus on surnud ja
üles tõusnud,  siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, † kes koos temaga on
läinud magama. / Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana,  et meie, kes me üle jääme elama
Issanda tulekuni, † ei jõua ette magamaläinutest, / sest Issand ise tuleb sõjahüüu, † peaingli hääle
ja Jumala pasuna saatel alla taevast  ning esmalt tõusevad üles surnud, † kes on läinud magama
Kristuses, / pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, † ühtviisi koos nendega pilvedes
üles õhku Issandale vastu,  ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. / Julgustage siis vennad
 üksteist nende sõnadega! /
Rahvas:

Responsoorium ELP S154
Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:
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Hümn KLPR 369 Laulda võib ka mõne muu sobiva hümni.

Salm peale hümni Ps 17:8
Eestpalvetaja:

Rahvas:
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Siimeoni õnnistussõnad Ant. Salva nos, Domine (Tõlk. RÕ); kantikum Lk 2:29‐32; ELP R133



Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud sinu päästet, 

mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:

valgust, mis on ilmutuseks paganaile,  ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.
Igavene rahu anna neile, Issand;  ja kustumatu valgus paistku neile. Aamen.
Kõik koos kordavad antifooni „Päästa meid, Issand“.

Hingepalved Ant. Lux aeterna (Tõlk. EJ); pühendatud Rein Etverki mälestusele; ELP R160
Hingepalvete ajal põlvitatakse või seistakse püsti.
Eestpalv.  Kõik

Eestpalvetaja

Kõik

Antifoon „Valgus, igavene valgus“ kordub hingepalvete vahel.

Päeva palve Laulda võib ka mõne teise sobiva palveteksti.

Eestpalvetaja:
Pa‐lu‐gem. / Kõigeväeline Jumal, † Halastaja ja Armuline Taevane Isa, meie täname Sind, et Sa
oled lubanud täna meeles pidada neid meie armsaid, † kelle Sa oled kutsunud igavikku. / Tänu
Sulle, † et Sa oled meil lubanud meil koos siin ajas rännata  ja palume: † anna neile oma
rahulikku puhkamist Sinu kaitse varju all. / Ole kõikidega, kes on kurvad oma armsate lahkumise
pärast;  ja saada oma Lohutaja Püha Vaim neid trööstima. / Olgu meil Sinu armu, † et käia koos
Ülestõusnud Kristusega siin ajalikus maailmas  ja jõuda lõpuks igavesse Taevasesse Isamajasse, †
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kus võime koos Püha Neitsi Maarja ja kõikide Sinu märtrite ning pühadega † Sind kiita ja ülistada
igavesti. / Seda me palume Sinu Poja, † Meie Issanda, Jeesuse Kristuse läbi  kes elab ja valitseb
koos Sinuga, Püha Vaimu ühtsuses, † üks Kolmainus Jumal, igavesest ajast iga‐ves‐ti. /
Rahvas:

Lõpetus
Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Eestpalvetaja:

Rahvas:

Peale palvuse lõppu on soovitav jääda vähemalt paariks minutiks vaikselt seisma.
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Pühalaulu Kooli ja/või Eesti Laulupsaltri toetajad:

Pühalaulu Kooli õpilased
Eesti Kultuurkapital

Riiklik programm Eesti keel ja kultuurimälu 2

Eesti Kirikute Nõukogu

Maarjamaa Koostöökogu

Eesti Piibliselts

EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus

Liturgilise Muusika Ühing Scandicus
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