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        KINNITATUD 
        Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku  
        Juhtide Nõukogu töökoosolekul  
        14. novembril 2012/nr.5 

 

 

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku arusaam 

Issanda surma mälestamisest 
  
 
Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus (EKNK) on kasutusel erinevad terminid: leivamurdmine, Issanda surma 
mälestamine, osasaamine, Püha Õhtusöömaaeg jne.  
 
 
1. Miks kirik armulauda seab? 

Issanda surma mälestamine on Issanda poolt seatud talitus Kristuse isiku ja tema töö mälestamiseks 
ja väljendub osa saamises Kristuse ihust ja verest.  
 
Jeesus Kristus käskis enda omadel meenutada/tähistada tema surma (Mt 26,26-28, Mk 14,22-24, Lk 
22,19-20), mille kaudu oleme saanud pattude andestuse (1 Kr 15,3; Gl 1, 4). Paulus kinnitas seda 
Jeesuse käsuna kõigile kogudustele (1 Kr 11,23-26).  
 
 
2. Kuidas mõistetakse Kristuse ligiolu armulauas? 

Issanda surma mälestamine kuulutab nähtaval kujul Jeesuse ihu ohvrit ja tema verel põhinevat 
andestust (Mt 26,28). Usklik kogeb seesmiselt Kristuse lähedalolu Püha Vaimu kaudu. Sel kombel on 
püha õhtusöömaaeg "Kristuse vere ja ihu osadus" (1 Kr 10,16). Osadus (koinonia - ühendus) on 
seesmine ühendus Kristusega (vrd. 10,20), Kristuse teene vastuvõtmine püha õhtusöömaajaga 
kinnitatuna ja tema teene tunnistamine. Igaühele, kes usub Kristuse ihu ohvrisse ja tema 
lepitusveresse, kinnitab Issanda surma mälestamine andestust.  
 
 
3. Millest sõltub Kristuse ligiolu armulauas? 

Usust Issandasse ja tema sõnasse, et ta on meiega (Mt 28, 20). Usu objektiks on Jeesus Kristus ja 
tema lunastustöö. Leib ja karikas (nähtavad elemendid) väljendavad ja kinnitavad seda tööd.  
 
Issanda surma mälestamine on nähtav meeldetuletus ja kinnitus uuest lepingust ja osadusest 
Kristuse ja üksteisega (Lk 22,20, 1 Kr 11,25, He 8-10). Jeesus ütles leiba murdes: "Tehke seda minu 
mälestuseks" (Lk 22,19). Paulus kordas sama nii leiva kui ka karika kohta (1 Kr 11,24-25).  
 
 
4. Kas see sõltub armulaua seadja(te) ja/või vastuvõtja(te) usust? 

Usk on kristliku elu ja Kristusesse uskumise põhialus (Gal 2, 16; Ef 3, 12). Olulised on nii talituse 
seadja kui vastuvõtja usk.  
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5. Kuidas kirik armulauda seab?  

Issanda surma mälestamine leiab tavaliselt aset koguduse jumalateenistuse osana, vähemalt üks kord 
kuus.  
 
Leivamurdmine võib leida aset ka koguduse väikegrupis, kristlaste vahel, kus ollakse koos Jeesuse 
nimel (Mt 18, 20; Ap 2, 46). 
 
EKNK vaimulikul on õigus murda leiba vastavalt vajadusele eriolukordades. 
 

5.1 Põhjendus Pühakirjas ja/või Pühas Pärimuses. 

 
Issanda surma mälestamine (mälestustalitus) toetub Pühakirjas Jeesuse eeskujule ja käsule. Issand 
Jeesus Kristus käskis enda omadel viia läbi püha ōhtusöömaaega (Mt 26:26-28; Mk 14:22-24; Lk 
22:19, 20). Varakirik kogunes kodudes ja nad murdsid leiba (Ap 2, 46).  
 

5.2 Armulaua seadmise elemendid, vormel ja kord. (koguduses) 

 
ELEMENDID: Leib ja Karikas 
 
SEADJA: Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas… murdis ja ütles: „See on minu 
ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks!” (1 Kr 11, 23-24). 
 
PALVE ja LEIVA ÕNNISTAMINE 
 
SEADJA: Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus 
leping minu veres. Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!” (1Kr 11, 25). 
 
PALVE JA KARIKA ÕNNISTAMINE 
 
SEADJA: Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni 
tema tuleb (1 Kr 11, 26). 
 
LEIVA JA KARIKA JAGAMINE KOGUDUSEGA (vaimulik jagab ise vastuvõtjatega või teeb seda abiliste 
kaudu). 
 

5.3 Kellel on õigus armulauda seada? 

 
EKNK-s valmistavad leiva ja karika enamasti ette koguduse ilmikliikmed, kuid seda seab koguduse 
pastor, diakon või selleks volitatud koguduse ilmikliige. Koguduse väikegrupis võib seda korraldada 
väikegrupi juht.  
 

5.4 Kuidas toimitakse järelejäänud pühitsetud andidega? 

 
Tarvitatakse ära väärikalt ning sündsalt.  
 
 
6. Kes ja millistel tingimustel võib armulauda vastu võtta? 

Pühast õhtusöömaajast osavõtja peab olema kristlane. Issand seadis püha õhtusöömaaja oma 
jüngritele (Mt 26,27). Püha õhtusöömaaega peeti ristitud jüngrite osaduses (Ap 2,41, 42-46) ja see 
moodustas osa koguduse jumalateenistusest (1 Kr 11,18-19).  
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Kuna Jumala riigi suurel pühal õhtusöömaajal on ilmselt nii ristituid kui ka neid, keda ei ole ristitud, ei 
tohiks leiva ja karika andmisest ristimata usklikule teha väga suurt küsimust. Vähemalt ei ole siin 
tegemist patuga.  
 
Pühast õhtusöömaajast osavõtja kuulutab ka Kristuse tulemist (Mt 26,29; 1 Kr 11,26).  
 
Pühale õhtusöömaajale kogunev rahvas kuulutab Jumala rahva lõplikku kogunemist ühisele 
söömaajale Jumala riigis.  
 


