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Summary 
 
Author’s aim was to explain with this paper how the collection of songs in the Union of Free 

Evangelical and Baptist Churches of Estonia has changed from the end of the XX century to 

the beginning of the XXI century. The other aim for author was to explain whether a new 

hymnal is necessary or not.  

In my empirical research I used for data gathering a questionnaire with multiple choice 

answers. I sent questionnaires to all churches of the Estonian Baptist Union (EEKBKL) and 

analysis was written on the basis of the responses that were sent back. 

I have divided my paper into three chapters. In the first chapter I give an overview of singing 

and collective singing on the basis of the overall context of the Estonian Baptist Union 

(EEKBKL). In the second chapter I describe the methods that were employed and the course 

of the work. In the third chapter I analyze the results of the questionnaires.  

The beginning of the XXI century has brought worship singing to churches as a new 

phenomenon. Therefore the choice of songs has changed in churches significantly. Publishing 

the new hymnal that emphasizes worship singing we might meet a situation where after some 

time worship singing would replace the collective singing which is used currently. 

In this paper I reached to understanding that though many songs that are sung have been 

translated, people still long for the songs which are written by native authors. I stressed out in 

this paper several times that a song written in Estonian and in the sprit of Estonia is valuable 

exactly because it takes into account our specific context.  
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Sissejuhatus   

Muusika ja laul on olnud inimese kaaslaseks väga kaua aega ning ka usklike isiklikus ja 

kogukondlikus elus on laulul suur roll. Aegade jooksul on laul olnud oma sisu ja vormi 

poolest erinev, kuid samaks on jäänud laulmise eesmärk. Inimestele meeldib laulda, sest see 

annab võimaluse ennast avada ja oma tundeid väljendada. Koguduse ühislaulu eesmärk on 

tunnetada kokkukuuluvust üksteisega ning Looja Jumalaga. 

Valisin oma lõputöö teemaks ühislaulu arengu Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide 

Koguduste Liidu (edaspidi EEKBKL) kogudustes XXI sajandi alguses, sest ühislaulu 

traditsioon on EEKBKL kogudustes üsna lühikese aja jooksul küllaltki palju arenenud ja 

muutunud. Järjest enam on hakatud laulma laule, mida pole laulikus. Eriti populaarseks on 

muutunud nn ülistuslaulud. Käesoleva töö teema on valitud info kogumiseks ja sellest 

järelduste tegemiseks, kuivõrd vajalikuks peetakse 1997 aastal ilmunud lauliku “Vaimulikud 

laulud” lisa ehk II osa väljaandmist.  

Antud teema kohta pole kogutud väga palju materjali ja seetõttu toetun oma töös põhiliselt 

EEKBKL ajakirjas Teekäija ilmunud artiklitele. Vaimuliku muusika ajaloolise tausta 

mõistmiseks  kasutan Hugo Lepnurme “Peatükke kultusmuusika ajaloost”. Varasemalt on 

ühislaulu arengut käsitletud osaliselt Einike Pilli lõputöös “Evangeelsed laulud. 

Hümnoloogiline analüüs” (1993), Ene Paldre lõputöös “Ühislaulu areng ja tähendus EKB 

liidu kogudustes” (2002) ja Evelin Belõi lõputöös “Kaasaegse ülistuse areng EKB liidu 

kogudustes” (2006).   

Kuigi mitmes lõputöös on kogudusliku ühislaulu temaatikat juba puudutatud, keskendub minu 

töö uutele võimalustele, mida infotehnoloogia areng on koguduste ellu juba kaasa toonud või 

jätkuvalt toomas. Üldises globaliseerumisprotsessis on koguduse ühislaul oma vormi 

muutmas. Traditsiooniliste koguduslike laulude kohta on üle võtmas nn ülistuslaulud. 

Nimetatud muudatus leiab aset mitmel pool maailmas. Nii ka EEKBKL kogudustes lauldakse 

üha enam kaasajal populaarsust koguvaid ülistuslaule.  

Probleem on selles, et kui igas koguduses tõlgitakse rahvusvaheliste kontaktide kaudu saadud 

laule iseseisvalt, siis osutub see ühelt poolt aja ning inimressursside raiskamiseks, teisalt loob 

olukorra, kus sama laulu lauldakse igal pool erinevate sõnadega. Teine probleem tekib 
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olukorras, kus laule õpitakse kuulmise järgi ning nii viis kui ka rütm võivad tundmatuseni 

muutuda. Iseenesest ei ole ju oluline, kuidas keegi laulab, kuid oluliseks muutub see siis, kui 

inimesed erinevatest kogudustest soovivad koos laulda. Samuti tuleb tegeleda autori õiguse 

probleemidega. 

Uute laulude rohkus ning suur kasutatavus on esile tõstnud küsimuse uue lauliku ilmumise 

vajadusest. Tänaseks on EEKBKL juba otsuse langetanud, et uus laulik võiks tulla teise osana 

eelmisele laulikule “Vaimulikud laulud”. Oma töös toon välja ideid, mida uue lauluraamatu 

koostamisel arvesse võiks võtta. 

Antud lõputöö üheks eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas on muutunud EEKBKL 

kasutatav lauluvara XX sajandi lõpust kuni XXI sajandi alguseni. Teiseks eesmärgiks on uue 

lauluraamatu vajalikkuse või mitte vajalikkuse analüüsimine, samuti see, milline oleks kõige 

otstarbekam vorm taolise lauliku ilmumiseks, ja mida arvavad uuest laulikust kogudused.  

Oma empiirilises uurimuses kasutasin andmete kogumiseks valikvastustega ankeeti.  

Küsitlused saatsin kõikidele EEKBKL kogudustele ning saabunud vastuste põhjal koostasin 

analüüsi.  

Olen oma töö jaganud kolme peatükki. Esimeses annan ülevaate laulmisest ja ühislaulust 

üldiselt EEKBKL kontekstist lähtuvalt. Teises peatükis kirjeldan kasutatud meetodeid ning 

töö käiku ja kolmandas peatükis analüüsin küsitluste tulemusi. Esimest ja kolmandat peatükki 

läbivaks ühiseks jooneks on laulu tervistav ja ülesehitav roll inimesele ja kogudusele ning 

uute laulude koondamise vajadus. 

Lõputöö hüpoteesina esitasin väite, et seoses tehnoloogia arenguga on lauluvara avardunud 

ning lauluvalik ei piirdu enam ainuüksi lauluraamatuga, olgu või suhteliselt uue laulikuga 

“Vaimulikud laulud”. Järjest enam kasutatakse jumalateenistustel laulmiseks lauluraamatute 

ja laululehtede asemel projektoriga seinale projekteeritavaid laulutekste, millest paljusid ei 

olegi laulikus.    
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1. Vaimulik laul koguduses 

Muusikat on tehtud aegade algusest peale. Vanas Testamendis on palju viiteid muusikale. 

Räägitakse nii laulmisest ja pillimängust kui muusika järgi tantsimisest. Muusikal oli oluline 

koht templiteenistuses. 

Talmudi andmetel toimus templiteenistus järgmiselt: oli ohvritoiming, mille eel preestrid 

retsiteerides palvetasid, ning muusikaline osa, mis algas võimsa kõlaga vesioreli magrefa 

helidega, mille järel puhusid kaks preestrit hõbetrompetitega. Lipuga märguande peale hakkas 

üks leviit simblit lööma ja teised leviidid laulma päevakohast psalmi või osi Moosese 

raamatuist. Iga osa lõpus oli peatus. Trompetipuhumist korrati ja rahvas heitis silmili maha. 

(Lepnurm 1999:26) 

Pillimäng, laulmine ning muusika kuulamine puudutab inimest väga sügavalt ning seetõttu 

sobib see hästi religioossuse väljendamiseks. Algkristlasedki tundsid, et muusikal on imeline 

võime rahustada ja lohutada.  

Hoolimata algkristlaste tagakiusust kõnelevad ajaloo andmed kristlaste rõõmsast olekust ja 

lauludest. Üks Uue Testamendi apokrüüf mainib, et Jeesus improviseeris viisi ja jüngrid 

vastasid talle refrääni või aameniga. Apostlite tegude 15. peatüki järgi võib oletada, et juudi 

kristlased jätkasid oma endisi jumalateenistuslikke traditsioone. Apostel Pauluse vangistuse 

kohta Filipis märgitakse Apostlite tegude raamatus, et „kesköö paiku Paulus ja Siilas 

palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid.“ (Ap 16:25) Apostel soovitab 

oma kirjades efeslastele (Ef 5:19) ja koloslastele (Kl 3:16) laulda isekeskis „psalmide, 

hümnide ja vaimulike lauludega“ ning „laulda, mängides kannelt oma südames“. (Lepnurm 

1999:33)   

Usklike laulud aja jooksul muutusid, kuid laulmise eesmärk jäi samaks. Laulmise objektiks 

oli ikka Jumal, kes vääris kiitust ja ülistust. Martin Luther on pidanud Jumala kiitmist inimese 

kohuseks. Lutheri suhtumine muusikasse on sõnaselgelt jäädvustatud Georg Rhausi 1538. 

aastal ilmunud teose „Symphonia jucundae“ eessõnas: “Muusika on jumalik anne, mis läbib 

kogu loomise protsessi - ab initio mundi. Kuna inimene on ainus olevus, kellele loomisel anti 

hääl ja sõna, siis on inimese kohus Loojale selle eest nii sõnas kui helis tänu anda”. (Toi 

2001:70) 
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Vaimuliku laulu õpetamisel ja levitamisel eestlaste seas on olnud suur osa vennastekoguduse 

tegevusel. Hernhuti vennastekoguduses rõhutati algul rohkesti koguduse ühislaulu. Nende laul 

oli elavaloomulisem ja aktiivsem kui kirikus, nii et vastased süüdistasid vendi tantsu- ja 

lorilaulude pruukimises. Krahv Zinzerdorf seadis vennaste muude koosolekute hulgas sisse  

ka laulutunnid. Seal kulusid üldtuntud laulud pähe. Ka Eesti ühes esimeses vennastekoguduse 

koldes Urvastes mainitakse 1742. aastal “laulutunde”. (Lepnurm 1999:166)   

Vennastekoguduse kõige tähtsamaks kirjalikuks mälestiseks tollest ajast on peamiselt Hiiu- ja 

Saaremaal tegutsenud Jakob Marraschi toimetatud lauluraamat “Vaimulikud laulud meie 

Õnnistegija kiituseks” aastast 1791, millele lisandus 1823. aastal veel teine osa. Selles on ka 

eestlaste algupäraseid laule. XIX sajandil anti välja veel mitmeid vennastekoguduse 

lauluraamatuid. (Lepnurm 1999:167) 

Tänapäevalgi on Eestimaa kirikutes laul olulisel kohal. Tihtipeale on laul meeldejäävam kui 

muud jumalateenistuse osad. Olen isiklikult rääkinud mitmete vanade inimestega, kes ikka ja 

jälle meenutavad koguduse kooslaulmist. Kuna laule kasutatakse korduvalt, jäävad sõnad 

pähe ning rasketes olukordades tulevad need meelde ning aitavad inimesel murega hakkama 

saada. Sageli ei mäletata, millest rääkis jutlus, kuid meenub, mida lauldi. 

Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor ja EEKBKL ajaloo uurija dr Toivo Pilli on 

täheldanud oma mälestustes lapsepõlvest: “Kogudus, kus poisina üles kasvasin, ja mis oli mu 

esimeseks vaimulikuks koduks, laulis paksudest koltunud lehtedega raamatust “Laulud Talle 

kiituseks”. Mäletan palju paremini lapsepõlvest pärit laulusõnu, kui seda, mida jutlustajad 

jutlustasid. “Oh, kui helde on me Jeesus”, “Ära mine minust mööda, armas Jeesus sa” ja 

mitmed teised laulud on mul tänaseni südames ja peas.” (Pilli 11/2005:14) 

Ajaloost on teada, et lauluarmastus on möödunud aegade usklikkonnale väga omane olnud. 

Alati on usurahvas kasutanud laulu ja pillimängu. Sellest tunnistavad ka eelmise sajandi algul 

trükitud mahukad noodikogumikud. (Liik 3/2004:24) 

Ühislaul oli olulisel kohal juba vanal ajal, on praegu ja usutavasti ka tulevikus, sest muusika  

puudutab inimeste sügavamaid hingekeeli. 
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1.1. Ühislaulu roll koguduses 

Koguduse ühislaulu roll on aja jooksul samaks jäänud, kuid osaliselt on muutunud laulude 

sisu, sest muutunud on meie arusaamad maailmast, inimesest ja Jumalast ning paljud 

sümbolid, mis olid tähendusrikkad veel pool sajandit tagasi, on tänaseks oma tähendust 

kaotamas. Uus põlvkond eelistab lihtsaid viise ning kergestimõistetavat sõnumit. Endist 

EEKBKL juhti ja Eesti Kirikute Nõukogu asepresidenti Joosep Tammot paneb see nähtus 

muretsema. Oma ettekandes muusikute konverentsil väljendas ta muret, et vaimuliku muusika 

sügavus võib kaduma minna. Tema arvates on ka muusika kaudu edastatud sõnum üks 

kuulutustöö vorme ning seetõttu on oluline, mida ja kuidas me laulame. 

Joosep Tammo ütles: „Usk ei tule muusikast, vaid kuulutatud sõnumist. Ka läbi muusika 

kuulutatud sõnumist. Kogudus on rajatud lihaks saanud sõnale – Kristusele, ja muusika on 

vaid üks osa sellest. Esmase tähenduse omandab see, kas Kristus elab selles muusikas, kas ta 

kõnetab inimest Püha Vaimu läbi ning kas see ehitab üles kuulajaskonna vaimulikku elu. 

Vanad kirikulaulud on täis Kristust. Tänane kirikumuusika on kohati täis Kristust, kuid on ka 

muusikat, mis peegeldab rohkem inimest kui Kristust. Ja kui sellele lisandub veel väga 

hingeline ja morfiine tootev muusika, siis võime sattuda kõrvalteele. Vaimuliku muusika 

sügavus läheb kaduma“. (Tammo 2005) 

Tammo räägib tänapäeva muusikast, mis on pigem inimesest, kui Kristusest kõnelev. Elame 

postmodernsel ajastul, kus kogu maailmavaade ongi rohkem suunatud inimesele. Ka 

jumalakäsitus on inimesest lähtuv, vastupidiselt minevikus valitsenud Jumala kesksusele. 

Paratamatu on, et ka laulud lähtuvad praeguse aja kontekstist. Kas selline nähtus on meie 

usuelule kasuks või mitte, on teema, mida antud töös pole võimalik käsitleda, kuid vaimuliku 

muusika sügavus omaette teemana on igal juhul oluline. 

Tänapäeval peetakse kristlikuks igalaadilist muusikat. Samas on ilmne, et igasugune muusika 

ei sobi koguduse ühislauluks. Samuti on selge, et mõni muusikastiil sobib paremini Jumala 

läheduse otsimiseks kui teine. Koguduses koos laulmiseks valitud laulud ei tohiks olla 

pealiskaudsed, nad peaksid olema kogudust omavahel siduvad, ülesehitavad ja Jumalale 

lähendavad. 

Laulud on vastus Jumala toimimisele ja laulude loojad valavad sõnadesse oma palve ning 
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tänu ja annavad selle edasi Jumalale. Just seetõttu ongi psalmid usklikule asendamatuks 

palveraamatuks eluteel. Ja tänu psalmidele on meil võimalik heita pilk ka iisraellaste usuellu. 

(Pata 2000 :41) 

Toivo Pilli arvab, et muusika ja ühislaul on õnnistuseks. See täidab oma eesmärgi, kui ta viib 

meid Jumala trooni ette. On vaimulikult ülesehitav, kui kogudus muudab mõne laulu palveks. 

(Pilli 11/2005:14-15) 

Ühislaul, täitnud oma eesmärgi, on mitmete inimeste sõnul muutunud nende jaoks palveks, 

kuigi tegelikult nad laulavad. Laulmine aitab häälestuda Jumalale ning unustada oma 

igapäevased ning argised mured. Laul jumalateenistuse alguses on seetõttu olulisemgi, kui 

arvata osatakse. Läbi laulu Jumala trooni ette jõudmine valmistab inimest ette jutluse 

vahendusel Tema sõnumit vastu võtma ning kogema Jumala lähedust pühaõhtusöömaajast osa 

saades. 

Koguduse ühislaulul on kindlasti eriline koht. On neid, näiteks Dietrich Bonhoeffer, kes 

leiavad, et ühehäälne koguduse laul on kõige ilusam, sest see väljendab osadust, kus keegi ei 

püüa teist “üle trumbata“. Ühislaul õpetab meid koos laulma, üksteisega arvestades, ja kui 

oleme valmis seda õppima, oleme paremini valmis ka koos töötamiseks, koos mure 

kandmiseks, koos rõõmustamiseks. (Pilli 11/2005:14-15) 

Samas on pisut paradoksaalnegi, et enamik laule Eesti EKB Koguduste Liidu lauluraamatus 

“Vaimulikud laulud” on mina-, mitte meie-vormis, väljendades individuaalset usumõistmist. 

(Pilli 2007:200)  Mõnikord tasub teadlikult otsida laule, mis on meie-vormis, väljendades 

osadust ja Jumala rahva usukogemuse kollektiivset poolt. (Pilli 11/2005:15) 

Tänapäeva individualistlikus ühiskonnas tunnevad inimesed end üksikuna. Kirikus ei peaks 

aga keegi end üksiku ja kõrvalejäetuna tundma. Mõned koguduse liikmedki on vihjanud, et 

lauluraamatus on palju laule, mis on mina-kesksed ning seega individualistlikku suhtumist 

veelgi rõhutavad. Ilmselt on täna olulisem kui kunagi varem, et laulud aitaksid luua meie-

tunnet. Uusi laule luues võiks sellele tähelepanu pöörata. 

Paldre bakalaureuse töö uurimusest selgus, et koguduse ühislaulu peamiseks tähenduseks 

EEKBKL kogudustes on Jumala tänamine ja kiitmine, osaduse ja avatud õhkkonna loomine 
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ning evangeeliumi kuulutamine. Nimetatud koguduse ühislaulu tähendusaspektid seostuvad 

EEKBKL õpetuslike põhialustega, mille järgi on EEKBKL piibellik, koguduslik, pühitsuslik 

ja misjoniliikumine. (Paldre 2002:67) 

Koguduse laul on jumalateenistuse oluliseks osaks ja koguduse usu väljendajaks ning 

kujundajaks. Ühislaul võimaldab kõigil koguduse liikmetel “öelda samu sõnu samal ajal.” 

Erilisel viisil väljendab ühislaul koguduse osadust ja loob kokkukuuluvustunnet. (Pilli 

2007:199) 

Vabakogudustes on ühislaul peaaegu ainsaks võimaluseks, kus koguduse liikmed üheskoos ja 

nähtava aktiivsusega jumalateenistusest osa võtavad. (Pilli 2007:200) Vabakoguduste 

jumalateenistustes muutub muusika enam seotuks jumalateenistuse kui tervikuga, see on 

vähem iseseisvate laulu- või instrumentaalpalade esitamine kuulajatele ja rohkem Jumalale 

austuse toomine ning muusika vormis selle väljendamine, mida usutakse ja tunnistatakse. 

(Pilli 11/2005:14) 

Laul sisaldab alati sõnumit, mis väljendab inimeste suhtumist ja arusaamisi. Laulu tekste 

lugedes võib oletada, millised on inimeste väärtushinnangud, kuidas nad mõtlevad Jumalast ja 

iseendast ning mida peetakse oluliseks Jumalale öelda. Laulusõnad väljendavad 

maailmavaadet. 

Paul Tillich ütleb, et keel on olukorra väljendus (Tillich 1951: 7) ning David Tracy lisab, et 

mõistmine sõltub keelest ning kõik tekstid sisaldavad kindla ühiskonna ideoloogiat, ajalugu ja 

kultuuri. (Tracy 1987: 61)   

Laulu tekstid on kirjutatud teatud ajastu kontekstis ning keeles, mis on sellele ajastule omane. 

Teatud sõnade valik väljendab meie arusaamisi ning kogukondlikku kuuluvust. See on ka 

põhjus, miks vanad laulud noortele ei pruugi meeldida ja vastupidi. Keel on vahepeal 

muutunud ning laulus kasutatavate sümbolite tähendusväli on muutunud. 

Omaette teema on, mil määral kajastavad laulude sõnad koguduse teoloogiat, ja mil määral 

kujundavad seda. Näiteks valiti 1990. aastate alguses EEKBKL jumalateenistustel eriti palju 

laule rubriigist “Jeesus Kristus”. Ühelt poolt väljendab see kristoloogilist identiteeti, teisalt 

kujundab ja tugevdab seda. Koguduselaul, isegi lihtne ja ilustusteta, annab kogudusele juba 
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siin maa peal aimu kuulumisest taevasesse “ühendkoori”. Laulul ja muusikal on 

jumalateenistuse tervikus sügav teoloogiline sisu. (Pilli 2007:202) 

Viljo Liik arvab, et terve koguduse õpetust laulu sõnad siiski eriti ei mõjuta. Enam suunab 

koguduse õpetus laulude valikut ja koos sellega muidugi ka sõnu. Laulude sisu kujundab 

siiski üksiklaulja usulisi arusaamu ja tunnetust ning selle kaudu kaudselt ka kogudust. (Liik 

3/2004:24) 

Kui ilmalik laul ei esita alati laulu sõnadele väga suuri sisulisi nõudeid - ükskõik kas “elad nii 

kui roosi põõsa sees” või mitte, tore on ikkagi nii laulda - siis vaimuliku laulu sõnadel peab 

olema tõe kate. See määrab mõnigi kord laulude valiku. Ka on vajalik laulmisel laulu mõttega 

kaasa minna. Hajevil mõtetega laulmisest on ennemini kahju kui kasu. (Liik 3/2004:24) 

Oodata, et koguduse iga liige pühendunult ja mõttega kõiki laule kaasa laulab, on ilmselt 

idealistlik. Paratamatult võetakse oma argimured kirikusse kaasa ja sageli lauldakse 

automaatselt, üldse midagi mõtlemata. Kas sellest mingit suurt kahju tuleb, on iseasi. 

Kindlasti avaldab see mingit mõju inimese ja Jumala suhtele ning võib-olla mõjutab see ka 

koguduse ühtsust, kuid seda on raske, kui mitte võimatu mõõta. Hea oleks, kui me ei unustaks 

laulude tegelikku tähendust. 

Me soov on, et Jumal “elaks” meie kiituslauludes, kui kasutada psalmisti mõtet, et Ta “astuks 

meie keskele”, et meie laul ja pühendumine Temale ehitaks talle “koja”, looks Talle “ruumi”, 

kust teisejärguline ja takistav on kõrvaldatud. (Pilli 11/2005:14) 

Koguduse ühislaulmine kätkeb midagi enamat kui lihtsalt laulmine. Selles on koos olemise ja 

Jumalale austuse toomise vägi. Vägi, mis puudub üksi ja väljaspool kogudust laulmises ning 

mida ei sisalda ükski salvestatud esitus. Vägi, mida võib tunnetada vaid siis, kui oled osaline 

kogudusega ühises laulmises. 

  

1.2. Ülistus koguduse ühislauluna 

Koguduse ühislaulul on EEKBKL kogudustes suur tähtsus. Tunnistuseks koguduse ühislaulu 

tähtsusest on seoses lauliku tagasisidega esile kerkinud tulised diskussioonid. Uurimusest 
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ilmnes, et EEKBKL kogudustes pakub palju ainet arutlusteks ülistuslaulu temaatika. 

Koguduse ühislauluga seonduvad diskussioonid näivad suures osas tulenevat põlvkondade-

vahelistest eriarusaamadest, kuid samuti erinevatest (õpetuslikest) traditsioonidest. (Paldre 

2002:66) 

Millegipärast on tänases koguduses tekkinud olukord, kus vanad ja noored on teravasse 

vastasseisu sattunud. Kindlasti on põlvkondade-vahelisi eriarvamusi olnud igal ajal, kuid 

tänases kirikuelus näikse olevat püüdlus seda lõhet võimendada kõikvõimalike liigitamistega. 

Näiteks on muusikat jagatud noorte- ja vanademuusikaks, kusjuures noortemuusikaks 

peetakse rokki ja sellelähedast ansamblimuusikat, vanadele jääks süvamuusikaga seonduv, 

sealhulgas koorilaul. (Liik 10/1995:18) 

Minu arvates on muusika jaotamine noorte ja vanade muusikaks ühtlasi ka koguduse 

jaotamine selgelt eristatud gruppideks. Tihti juhtub, et muusika, mis peaks ühendama, muutub 

tüliallikaks ja hakkab hoopis kogudust lõhkuma. Taoline liigitamine pole hea sellegi pärast, et 

see üldistab, kuid ei arvesta, et alati on ka erandeid. Võib leida noori, kellele meeldib 

koorilaul, samuti vanemaid inimesi, kellele meeldib ansamblimuusika. Kindlasti ei tohiks 

koguduses lasta tekkida olukorda, kus peaksime hakkama valima niinimetatud noorte- ja 

vanademuusika vahel, klaveri- ja ansamblimuusika vahel ning ülistuse ja Talle Kiituse 

laulude vahel. Usun, et need võiksid kõrvuti eksisteerida ja olla vastavalt vajadusele 

kasutatavad. Igas olukorras pole sobiv kasutada ülistuslaule ning tuleb tagasi pöörduda 

vanade hümnide juurde, samas kui mõnes olukorras võivad ülistuslaulud olla väga 

ülesehitavad. 

Vanas Testamendis kasutatakse heebrea keelset sõna shachah, mida kasutatakse Jumala 

ülistamise tähenduses. Seda sõna kasutatakse 39 Vanas Testamendi raamatus 172 korral.  Iga 

kord, kui seda sõna kasutatakse viitab see tegevusele. Tehakse midagi väljendamaks sisemist 

suhtumist või tunnet ning ka keha aitab väljendada emotsioone. Mitte ainult ei öelda midagi, 

vaid ka tehakse midagi. (Cornwall 1983:49-50) 

Viimasel ajal, seoses evangelikaalide hulgas levinud jumalateenistuse uuendamise taotlusega, 

on mitmetes vabakogudustes jumalateenistuse osaks “ülistus” kui eraldiseisev liturgiline 

element. Teoloogilises mõttes rõhutab see arengut jumalakesksema jumalateenistuse poole. 

Ülistus tähendab Jumala austamist, osaduse süvendamist ja pühendumist. (Pilli 2007:201)   
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Pata on oma artiklis Psalme uurides leidnud, et inimese ja Jumala õige vahekorra kõige 

sagedasemaks väljendajaks on Jumala ülistamine. Ülistada Jumalat tähendab tegelikult 

tunnustada teda tema töös ja olemuses. (Pata 2000:68) 

Praeguse aja koguduslik arusaam ülistusest ütleb selle olevat muusika, mis kõlab Jumala 

kiituseks. Tunnustatud kaasaegne ameerika pastor Rick Warren arvab, et ülistus on palju 

enam kui muusika, kogu jumalateenistus ongi ülistus. Tema arvates hõlmab ülistus nii 

palvetamist, Piibli lugemist, jutlust, laulmist, tunnistusi jne. Ta ütleb, et kui ülistus oleks 

ainult muusika, ei saakski ebamusikaalsed inimesed Jumalat ülistada. Ülistusel pole mingit 

pistmist laulude stiili, valjuse või kiirusega. Jumal armastab igasugust muusikat, sest tema on 

selle kõik loonud - kiire ja aeglase, valju ja tasase, vana ja uue. Kui seda esitatakse tões ja 

vaimus, siis on see ülistus. (Warren 2005:75-76) 

Antud töös on käsitletud ülistuse mõistet siiski kitsamas tähenduses - omaette muusikastiilina.  

Ülistusmuusika on mõjutatud erinevatest kaasaja muusikavooludest. Koguduses lauldavad 

ülistuslaulud nagu ka muu rahvamuusika on loodud eesmärgiga olla lühikesed, meeldejäävad, 

lihtsa viisiga ja kõigile lauldavad. Kuna ülistusmuusika on küllaltki uus nähtus, on nii selle 

pooldajaid kui vastaseid.  

Evelin Belõi diplomitöös välja toodud küsitluse järgi on EEKBKL kogudustes suhtumine 

seesugusesse ülistusmuusikasse üldiselt positiivne. Ülistust hinnati selle järgi, kui palju ja 

efektiivselt seda saab jumalateenistuses ja koguduse töös kasutada. Olulisel kohal olid ka 

teoloogilised ja emotsionaalsed argumendid, kus toodi välja nii pooldavaid kui 

mittepooldavaid seisukohti. Kõige levinum lähenemine ülistusele hinnangu andmisel oli 

emotsionaalne, järgnesid teoloogilised ja funktsioonile viitavad hinnangud, vähesel määral oli 

esindatud ka traditsioonile viitavaid hinnanguid. Küsitluse üldküsimuste tulemusi analüüsides 

leidis Belõi, et pastori, koguduse ega koguduse liikmete vanus ei mõjuta oluliselt seda, kas 

koguduses tehakse ülistust. Pigem oleneb see koguduse suurusest - seda just olenevalt sellest, 

kas kogudus asub maal, väikelinnas või linnas. (Belõi 2006:58) 

Ülistuslaule kasutatakse EEKBKL kogudustes küllaltki palju ning sellest tulenevalt on ka 

arutletud uue lauluraamatu “Vaimulikud Laulud II” avaldamise vajaduse üle. 
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1.3. Laulik “Vaimulikud laulud” 

EEKBKL kogudustes on varem kasutusel olnud “Võidulaulud” ja “Evangeelsed laulud”. 

Alates 1997. aastast on kasutusel uus lauluraamat “Vaimulikud laulud”, mis sisaldab 608 

laulu. Eelmises lauluraamatus “Evangeelsed laulud” oli laule 400, millest uude laulikusse 

võeti 300, välja jäi 100. Eesti vaimulikke rahvalaule on 1997. aasta laulikus ainult kaheksa, 

kuid eelmises laulikus polnud neid ühtegi.  

Kristlik helilooja Piret Rips leiab, et vaimulikku rahvalaulu võiks rohkemgi kasutada. Pidades 

oma kultuuripärandit oluliseks pakub ta võimalust, et tänane vaimulik laul võiks tugineda 

Eesti vaimulikule rahvalaulule. (Rips 10/1998:15) 

Lisaks umbes 300 laulule senisest laulikust sisaldab “Vaimulikud laulud” 300 laulu, mis olid 

seni levinud kas ainult käsikirjaliselt või kuulunud kooride repertuaari. Lauluraamatu 

komisjoni liikmed otsisid uusi laule ka võõrkeelsetest Euroopa ja Ameerika laulikutest. Kui 

komisjon uue laulu üksmeelselt heaks kiitis, läks laul tõlkija kätte. Laule on tõlgitud inglise, 

soome, saksa, rootsi, norra jt. keeltest. (Paldre 4/1997:4) 

„Vaimulike laulude“ kõige silmapaistvam omadus ning ühtlasi küllap ka suurim väärtus on 

tema mahukus. Kogumik on nii ruumiliselt kui ajaliselt universaalsusele pürgiv, sisaldades 

laule kirikus, pühapäevakoolis, kodus ja kasvõi vabaõhuüritustel kasutamiseks ning teisalt 

hõlmates kirikuaasta tähtpäevi ning saates inimese elu kõikvõimalikke sündmusi. (Kõlar 

6/1997:16) 

Nõnda on  „Vaimulikud laulud“ justkui üldentsüklopeedia, mis püüab haarata võimalikult 

palju, mis ei peagi keskenduma ühele valdkonnale ja mis eeldab samas enda kõrvale kitsamalt 

spetsialiseeritud raamatuid. Meie lauluvaras on neidki käepärast (mitmed jõululaulikud) ja 

tarvidus uute järgi ka olemas (näiteks korraliku valikuga lastelaulik tundub päris hädavajalik). 

Seega on „Vaimulikud laulud“ heas mõttes üldlauluraamat. „Vaimulikud laulud“ valik tundub 

olevat heas tasakaalus, sisaldades nii tuntud laule kui mõõdukalt lisatud uusi, sageli mujal või 

meil juba järele proovitud lugusid. (Kõlar 6/1997:16) 

Paldre uurimuse tulemusena leidis kinnitust, et 1997. aastal ilmavalgust näinud “Vaimulikud 

laulud” leidis EEKBKL kogudustes head vastuvõttu. 52 vastanud kogudusest kasutasid 
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“Vaimulikke laule” 48 ehk 92% kõigist vastanud kogudustest. (Paldre 2002:66) 

“Vaimulike laulude” teemarubriikide mahukuse põhjal võib järeldada, et EEKBKL 

kogudustes pööratakse kõige enam tähelepanu praktilisele Kristuse järgimisele ja 

pühitsuselule. Nimetatud rõhuasetust kinnitab see, et koguduste liit tunnistab end muuhulgas 

pühitsuslikuks liikumiseks. (Paldre 2002:66) 

Aga miks üldse on lauluraamatut vaja? Äkki on see oma aja ära elanud nähtus ja nüüd võiks 

ainult grafo- või videoprojektoriga laule seinale projitseerida? 

Raamatut kui nähtust on püütud surnuks kuulutada juba tükk aega, õnneks ei ole see 

õnnestunud. Päris kindlasti on inimesi, kes tahaksid mängida-laulda nootide, mitte ainult 

laulusõnade järgi. Peale selle piiravad tehniliste abivahendite kasutamist omamoodi ka 

autoriõiguse seadused, mis eeldavad, et iga uuema laulu puhul, mida kasutatakse, saadakse 

kopeerimisõigus. Väiksele kogudusele käiks see üle jõu. Kui laul on laulikus, on selle 

autoriõigused kaitstud. (Paldre 2/1996:18-19) 

Paldre uurimustulemuste põhjal võib öelda, et enamikus EEKBKL kogudustes on muusikatöö 

organiseeritud suhteliselt spontaanselt. Sellest annab tunnistust, et 52 vastanud  kogudusest 

35%-s puudub muusikatöö juht või muusika eest vastutav inimene. 25% kogudustest puudub 

üldlaulu saatja ja seega ka koguduse ühislaulu saade. Enamasti tehakse lauluvalik samal 

päeval, kui toimub jumalateenistus (85 juhul 117-st). Samas võib täheldada tendentsi, et kui 

koguduse liikmete arv vähegi võimaldab, luuakse kogudusse koor. (Paldre 2002:66) 

Kuna paljudes kogudustes puudub muusikatöö juht, on laulik oluline, sest seal on kõik 

olulised teemad kokku koondatud ja neid on lihtne valida. Uute laulude otsimine ja kiledele 

printimine ning muu selline, on aega nõudev ning kulukas töö. Pealegi võivad üksikud lehed 

kergemini kortsuda ja kaduda. Kui näiteks puudub ka pillimängija, siis on uusi laule raske 

õppida ning tõenäoliselt ei peetagi sel juhul uusi laule oluliseks. Kogudustes, kus on 

aktiivseid noori, tuleb kindlasti ka uute muusikavoolude teema päevakorda, pastorite ja 

koguduste juhatuste ees on raske küsimus, milliseid uuendusi tervitada ja milliseid mitte. 

Leho Paldre artiklis on pastor Margo Meri avaldanud arvamust, et uue põlvkonna 

jumalateenistuste tarbeks peame leidma laulud, mis pole mitte ainult kenad, vaid ka sisuga, 
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vaimulikult kasvatavad ja mis tõstavad pilgu Jumala peale. Pastor Viljar Liht lisab, et tahes-

tahtmata, kui me vaid soovime, et meie kogudustesse tuleb uusi inimesi, peame arvestama ka 

selle kultuuritaustaga, kust need inimesed tulevad. Sealt tulevad ka vormilised muutused, mis 

kajastuvad muusikavalikus ja teenistuse vormis. (Paldre 8/2005:13) 

Päevakorda on tõusnud uue lauluraamatu vajadus, kuid küsimus on, milliseid laule sinna 

valida ja mis kujul see peaks ilmuma. Toivo Pilli loodab, et Eesti vabakoguduste lauluvara 

täieneks eestlaste endi loodud lauludega, mis seovad usukogemuse tihedamalt tegeliku eluga 

ja kasutavad tänase päeva keelt ja kujundeid. (Pilli 11/2005:15) 

Minu järgnev töö otsibki vastuseid küsimusele, millised on meie koguduste võimalused 

kasutada uusi laule, kui palju seda oluliseks peetakse ning mida arvatakse uue lauluraamatu 

“Vaimulikud Laulud II” väljaandmise mõttest. 
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2.Metoodika 

Valisin oma lõputöö teemaks ühislaulu arengu Eesti EKB Koguduste Liidus, sest järjest enam 

on hakatud laulma laule, mida pole laulikus. Sellest tulenevalt on aktuaalseks muutunud 

küsimus “Vaimulikud laulud II” lauliku avaldamise vajalikkusest. Esimest korda arutleti selle 

teema üle sisulisemalt EEKBKL vanematekogu koosolekul Nuutsakul 13. septembril 2005 

(EEKBKL vanematekogu koosoleku protokoll nr 8-2005:5). Tänaseks on koguduste liidul 

ametlikult kinnitatud arengukava, mis visandab, et aastaks 2012 “on antud välja lauluraamatu 

teine osa” (EEKBKL arengukava aastateks 2006–2012:8). Nii on selle väljatöötamise 

küsimus üks aktuaalsemaid teemasid. Omapoolse uurimustööga soovin anda panuse uue 

lauluraamatu arutellu.   

Käesoleva töö teema on valitud info kogumiseks ja sellest järelduste tegemiseks, kuivõrd 

vajalikuks peetakse uue lauliku ilmumist. Võrreldes võimalustega, mis olid koguduste 

kasutada 1997. aastal, kui ilmus laulik “Vaimulikud laulud”, on tänased võimalused sootuks 

paremad. Tehnoloogia areng on jõudnud ka kogudustesse ning sellest tulenevalt ei ole täna 

enam küsimus ainult lauluvalikus, vaid ka millisel kujul uus laulik peaks ilmuma.  

Kvantitatiivsete andmete kogumiseks valisin uurimismeetodina valikvastustega 

ankeetküsitluse. See andis võimaluse jõuda iga koguduseni, tänu millele oli võimalik saada 

adekvaatsemat pilti EEKBKL kogudustes toimuva ja avalduvate arvamuste kohta. Vastata 

palusin pastoritel või muusikatööjuhtidel. Teades, kui hõivatud on koguduste töötegijad, 

valisin valikvastustega ankeetküsitluse vormi, et küsitluste täitmine võtaks võimalikult vähe 

aega. Samuti oli valiku põhjuseks lootus, et ankeetküsitluste täitmiseks kuluvat vähest aega 

siiski leitakse ning suurema hulga vastatud ankeetide laekumine annaks mulle võimaluse 

adekvaatsemaid järeldusi teha.  

Ankeet koosneb 11 küsimusest, millest 10 on valikvastustega ning viimane küsimus annab 

võimaluse küsimustiku täitjatel omapoolseid ettepanekuid teha. Ankeet sisaldab  küsimusi 

laulude valiku ja lauliku kohta, inimeste kohta, kes neid valikuid teevad ning kaasaegse 

tehnika kasutamise võimaluste kohta. Panen küsitluse töö lõpus asuvasse lisasse algsel kujul 

nagu kogudused selle said.  
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Küsimustiku koostamisel kasutasin kahte küsimust Ene Paldre 2002. aastal valminud 

bakalaureuse tööst eesmärgil, et näha, kas olukord on muutunud. Mõlemad küsimused - kas 

teie kogudusel on olemas muusikatööjuht?; kes valib koguduse ühislaulud? - on otseselt 

seotud uute laulude ja nende õppimisega. Küsimusi ankeeti lisades eeldasin, et 

muusikatööjuhi olemas olu tähendab ka koguduste huvi ning võimet uusi laule leida ja 

omandada ning sellest lähtuvalt peetakse oluliseks uue lauluraamatu ilmumist.   

Erinevaid kogudusi külastades olen tähele pannud, et üheks lauluraamatuga seonduvaks 

probleemiks on lastelaulude vähesus. Sellest lähtuvalt lisasin  ankeeti küsimuse, milliseid 

laste laule kasutate jumalateenistusel. Vastustest selgus, et küsimus oli õigustatud.  

Valimi  moodustas 78 EEKBKL kogudust. Vastused laekusid 29 koguduse esindajalt. 

Küsitlusi ei saadetud metodistide ja nelipühilaste kogudustesse, kes 1990 aastatel olid küll 

“Vaimulike laulude” koostamise komisjonis kaastegevad, ent siiski pigem kaasatulijatena, 

mitte aga juhtiva jõuna. Antud hetkel nendes kirikutes ka uue lauluraamatu küsimust pole 

tõstatanud. EEKBKL on aga näinud uue lauluraamatu järgi selget vajadust ning sõnastanud 

vastava arengukavalise eesmärgi.  

Ankeedid saadeti kogudustesse EEKBKL keskuse kaudu detsembris 2007. Ankeetide 

täitmiseks oli aega kolm kuud ning viimased vastused jõudsid minuni 28. veebruariks 2008. 

Kogudustel oli võimalus vastuseid saata nii EEKBKL keskusesse postitsi kui ka e-maili teel 

minu isiklikule e-maili aadressile. Üle poole vastustest laekuski e-maili teel.  

29 kogudusest, kes ankeedid tagastasid, vastasid 10 anonüümselt. Nimeliselt vastanute seas 

oli 13 linnakogudust ja 6 maakogudust.  

Küsitlust koostades eeldasin, et vastavad vähemalt pooled kogudused. Kuigi vastuseid laekus 

eeldatust vähem, on võimalik ka sellest lähtuvalt teatud järeldusi teha.  

Kuna vastas alla poolte kogudustest, tekib küsimus, miks suurem osa vastamata jättis. Oletan, 

et põhjuseid võib olla mitu. Esimeseks põhjuseks võib olla minu poolt vastamiseks antud liiga 

pikk ajavahemik. Küsitlused jõudsid kogudusteni perioodil, mil pastoritel ja muusikatöö 

tegijatel on enam ülesandeid, kui muudel aastaaegadel, mis võis ka mõjutada vastanute hulka. 

Teiseks oletan, et selliseid uurimusi ei peeta võib-olla kõige olulisemaks või leitakse, et uue 
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lauluraamatu ilmumine ei olegi vajalik.  

Ankeedis olevad küsimused on jaotatavad kolme suuremasse gruppi, seetõttu ei käsitle ma 

neid küsimustikus olevas järjekorras. Jagan oma töö kolmanda peatüki küsimustest 

moodustatud gruppide alusel kolmeks alapeatükiks. Esimeses neist alustan küsimustega, mille 

eesmärgiks on anda ülevaadet muusikaga seotud töötegijatest ning nende ülesannetest. Teises 

alapeatükis analüüsin koguduste võimalusi kasutada tänapäevast tehnoloogiat ning 

infotehnoloogia mõju kogudusele. Vaatluse all on küsimus, kuivõrd mõjutab tehnoloogia 

laulude valikut. Viimases alapeatükis vaatlen lauliku „Vaimulikud laulud“ kasutatavust, toon 

välja vastanute poolt esile tõstetud puudused praeguses lauluraamatus ning uurin suhtumist 

uude lauluraamatusse. Lisan ka soovitused ja nõuanded, mida lauluraamatu komisjon peaks 

ankeetidele vastajate meelest arvestama.  

Kõigis kolmes alapeatükis on olulisemate küsimuste juurde lisatud diagrammid, mis 

illustreerivad tekstis välja toodud arve. Diagrammid on koostatud programmis Open Office 

Draw. 

Ankeet küsitlustest selgus, et tuntakse puudust lastelauludest. Sellest lähtuvalt puudutan 

põgusalt lastelaulude vajalikkust ning võimalusi, kuidas uued loodavad lastelaulud võiksid 

lapsi aidata ning millele tuleks lastelaulude valikul tähelepanu pöörata.    

Kolmanda peatüki kolmanda alapeatüki lõpus annan ülevaate vastanute ettepanekutest, mida 

arvesse võtta uue lauluraamatu koostamisel. Pakun välja ideid, millisel kujul uus lauluraamat 

võiks ilmuda, mida ta võiks sisaldada, millele pöörata tähelepanu, kui sinna laule hakatakse 

valima ning lisan ideed mitmetest infotehnoloogia võimalustest, millest mõned on veel 

utoopilised, kuid mõned täiesti reaalselt rakendatavad.  

Lisan oma tekstile põhjendusi ja arvamusi, mida ankeetidele vastajad pidasid oluliseks lisaks 

etteantud vastustele veel välja tuua. Leidsin, et need on oluliseks lisanduseks, kuna esines 

hulgaliselt konkreetseid ettepanekuid, mida uue lauluraamatu koostamisel kindlasti kaaluma 

peaks. Paljud märkused on olulised just seetõttu, et nad tulenevad praktilistest olukordadest. 
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3. Tulemused ja lahendused 

Järgneva peatüki jagan kolmeks alapeatükiks. Esimeses käsitlen koguduse töötegijatega 

seotud küsimusi. Teises analüüsin infotehnoloogia kasutamis võimalusi ning sellest tulenevat 

mõju koguduse elule. Kolmandas alapeatükis annan ülevaate ankeet küsitlustes välja toodud 

probleemidest seoses praeguse laulikuga ning toon välja ettepanekuid ja uusi ideid, mida uue 

lauliku koostamisel võiks arvesse võtta.   

 

3.1. Koguduse töötegijad 

Antud töö eesmärk on jõuda arusaamiseni, kuivõrd vajalik on uus lauluraamat EEKBKL 

koguduste jaoks. Kui poleks kogudusi, kes uusi laule laulaks, poleks kogu teemat vaja 

käsitledagi. Nii otsustasin uurimistulemuste analüüsiga alustada koguduse töötegijatest. Neist 

sõltub suures osas, milliseid laule lauldakse ning kuidas ja kui palju neid lauldakse. 

Küsimusele, kas teie koguduses on olemas muusikatööjuht vastas 35% kogudustest, et selline 

ametikandja neil puudub. 62% kogudustest teevad seda tööd vabatahtlikud. Ühes koguduses 

on palgaline töötegija (3%). Mõnes koguduses on vabatahtlikke mitu ja vastutus on jagatud. 

Selline olukord ei ole üllatav, küll aga veidi kurvastav. Kuna muusika on väga oluline 

jumalateenistuse osa, ei tohiks sellesse kergekäeliselt suhtuda. Arvan, et pole hea, kui 

koguduse ühislaul jääb pinnapealseks. Esimeses peatükis kirjutasin, et koos laulmiseks valitud 

laulud peaksid olema kogudust omavahel siduvad, ülesehitavad ja Jumalale lähemale viivad. 

Muusikatöö juhi puudumine ei tähenda, et koguduses ei lauldaks, kuid uute laulude laulmine 

sõltub minu arvates sellest, kui palju on koguduses aktiivseid muusikainimesi.  

Vabatahtlikud võivad teha väga head tööd, kuid inimesed on vastutustundlikumad, kui neile 

on antud konkreetne ametinimetus. Antud juhul ei ole küsimus palgas, vaid usalduses. 

Koguduse liikmetele on väga oluline koguduse juhi usaldus. Järgneva küsimuse tulemustest 

näeme, et paljudes kogudustes valib laule pastor üksi või koos muusikutega. Kõik sõltub 

olukorrast, kuid tundub, et pastorid võiksid oma vastutust enam jagada. Liikmete kaasamine 

koguduse töösse on parim viis panna inimesi end vajalikuna tundma. Pastor ei pea kõike üksi 

tegema.  
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Küsitluste tulemustest selgub, et koguduste üldlaulude valiku teeb pastor 24% juhtudest. 10% 

kogudustest valib laule üldlaulu saatja. 28% vastasid, et valikut teevad pastor ja üldlaulude 

saatja koos. Lisaks neile aitavad laule valida muusikatööjuhid (10%), ülistusgrupi juhid 

(14%), koosolekute juhatajad (7%) ning kolmes koguduses arvestatakse liikmete 

laulusoovidega (7%).  

Joonis 1. Kes valivad üldlaulud? 

Tulemustest on näha, et pastorid kas valivad ise laulud või on valimisprotsessi juures umbes 

pooltes kogudustes. Ühelt poolt on hea, et pastorid omavad teatud kontrolli koguduses 

toimuva üle, ent teisalt, kui veerand pastoritest ütleb end lisaks selgelt temale kuuluvatele 

kohustustele veel ka lisaülesandeid täimas, mida saaksid teisedki teha, on see kas märk väga 

väikestest ja passiivsetest kogudustest või lihtsalt pastori mugavusest. Mugavusest selles 

mõttes, et sageli on lihtsam asjad ise ära teha, kui et hakata kedagi juhendama ja õpetama. 

Teisalt kirjutati ühes ankeedis, kuidas koguduses antakse ka noortele ja vähem kogenutele 

proovida üldlaulu saatja ametit.  

„Praktiseerime seda, et üldlaule saadavad mõnikord ka vähemkogenud saatjad, neil lubame 

laulud ise valida. Kui saatjaks on kogenud mängija, laseme mõnikord koguduse liikmetel 

valida. Üldjuhul püüab koosoleku juhataja valida lood, mis kuidagi haakuvad teenistuse 

teemaga. Ülistusosa ja üldlauluosa vahel on „koostöö” kasvamas, tegelikult puudutab see 

koosolekujuhi ja muude teenistuse komponentide korraldajate koostööd.“    

Hoolimata töötegijate nappusest selgus ankeedi vastustest, et 93% kogudustest õpivad uusi 
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laule ning 34% neist on võimalik isegi eeslauljaid kasutada. Ainult 7% vastustest võis 

järeldada, et uusi laule praktiliselt ei õpita. Ülejäänud koguduses õpitakse uusi või vähem 

tuntud laule jumalateenistustel mitu korda läbi lauldes või lihtsalt sagedamini lauldes 59% 

juhtudest.  

„Eelkõige tutvustavad uusi ülistuslaule noored, ning et uusi laule pole eriti võtta, nad ka 

tõlgivad ise neid muudest keeltest.“ Ühes ankeedis vastati, et „kui keegi õpib mõnel üritusel 

uue laulu, laulab ta selle kogudusele ette ning kui teistele meeldib, siis õpitaksegi selgeks“. 

Mõnevõrra üllatav ja kurb oli aga vastus, kus öeldi, et tundmatuid lauliku laule ei jõuta ära 

õppida, sest kui pastor ei oska, ei oska keegi. Teisalt oli väga positiivne lugeda, et ühes 

koguduses õpitakse  koguduse liikmete omaloomingulisi laule.   

Enamik uusi laule on tõlgitud ja kohandatud ning neid lauldakse paljudes kogudustes üle 

Eesti. Mõnes ankeedis leiti, et puudu on just tänapäeva inimesega arvestavaid ning Eesti 

kontekstist välja kasvanud laule. Uut lauluraamatut koostama hakates tuleb tõsiselt mõelda, 

mis on selle eesmärk. Kas soovitakse, et see oleks ülistuslaulik või peaks see sisaldama ka 

teist laadi laule, mida võiks leida koguduse liikmete omaloomingu seast. Ülistuslaulude suure 

hulga kasutatavuse tõttu võiks ainult ülistuslaule sisaldava lauliku välja anda näiteks Eesti 

Kirikute Nõukogu või mõni teine oikumeeniline organisatsioon. Samas võiks see ilmuda ka 

lisalaulikuna „Vaimulikud laulud“ laulikuga paralleelselt kasutamiseks.  „Vaimulikud laulud 

II“ võiks olla pigem omanäoline ning sisaldada eestlaste omaloomingut, kasutatavamaid 

ülistuslaule ja võib-olla ka nn Taize laule. 

Lauliku väljaandmine aitaks ühtlustada Eesti kristlikku laulumaastikku. Pean silmas olukorda, 

kus ühte laulu tõlgitakse mitu korda, kus uusi laule õpitakse kuulmise järgi ning lõpuks võib 

üksnes oletada, mis lauluga algselt tegemist oli. Tekib küsimus, kas olukorras, kus pidevalt 

uusi laule juurde tõlgitakse, oleks mõtet välja anda laulikut, mis on  ilmumise hetkeks juba 

teatud mõttes aegunud. Teisalt peaks siiski püüdma mingil kujul seda kirjut olukorda, mida 

eelnevalt kirjeldatud, veidigi ühtlustada. 
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3.2. Infotehnoloogia mõju koguduse ühislaulule 

Tänapäeva kiirest tehnoloogia arengust tingituna pidasin oluliseks lisada ankeeti  küsimused 

tehnoloogiliste lahenduste kasutatavusest ühislaulu tarbeks. Pean siin tehniliste abivahendite 

all silmas ennekõike grafo- ja videoprojektoreid.  

Tehnilisi vahendeid kasutatakse laulmiseks umbes pooltes vastanud kogudustes (45%). Neist 

videoprojektorit 27% ja grafoprojektorit 7% ning mõlemaid 11%. Kumbagi ei kasuta 52% 

ankeedile vastanud kogudustest. 3% kogudustest ütles, et neil on koostatud oma laulik. 

Joonisele panin kokku kõik kogudused, kes kasutavad laulikut „Vaimulikud laulud“. 

Seejuures jätsin arvesse võtmata juhud, kui lauliku kõrval kasutatakse ka teisi vahendeid. 

Kuigi selline jaotamine võib tunduda meelevaldne, soovin antud joonisega näidata, kui palju 

üldse on „Vaimulikud laulud“ kasutajaid (83%). Kui eelnevalt tõin välja grafo- ja 

videoprojektori kasutajate koguarvu (45%), siis joonisel olevad protsendid näitavad, kui 

paljud neist kasutavad ainult  tehnilisi vahendeid (14%). Ülejäänud 31% grafo- ja 

videoprojektori kasutajatest vastasid, et kasutavad siiski ka laulikut.  

 

Joonis 2.  Milliseid tehnilisi vahendeid kasutate koguduse ühislaulu ajal?  

Selle küsimuse puhul toon välja tulemused ka linna- ja maakoguduste suhtes. Kuna 10 

kogudust vastasid anonüümselt, ei saa järgnevatest arvudest mingeid arvestatavaid järeldusi 

teha, kuid võrdluseks on need arvud huvitavad.   
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Linna ja maakoguduste lõikes kasutas 13 linnakogudusest grafoprojektorit üks kogudus, 

videoprojektorit 6 kogudust, mõlemat kasutas vastavalt vajadusele 4 kogudust ning üldse ei 

kasutanud 2 kogudust. 6 vastanud maakogudusest ei kasutanud tehnilisi abivahendeid mitte 

ükski.   

Antud küsimuste tulemustest selgub, et videoprojektorit kasutab üksnes 41%  kogudustest. 

See tähendab, et 59% poleks praegusel hetkel võimalust kasutada laulikut juhul, kui see peaks 

ilmuma digitaalsel kujul. Linna- ja maakoguduste võrdlusest selgub, et valdavalt puudub 

tehnika maakogudustes. Kuna lauluraamatu koostamine võib võtta aastaid ning digitaalsed 

võimalused avarduvad, peaks kindlasti vahetult enne ilmumist korraldama uue küsitluse. 

Arvan siiski, et lähiaastatel see olukord oluliselt ei muutu ning uus lauluraamat võiks olla 

kättesaadav nii digitaalsel kujul kui traditsioonilise laulikuna. 

Elame ühiskonnas, kus arvutil on väga suur roll. Sellest tulenevalt küsisin, kuidas mõjutab 

infotehnoloogia areng lauluvalikut. 35% vastanud kogudustest arvas, et infotehnoloogia ei ole 

mõjutanud. 24% arvasid, et lauluvalik on mingil määral mõjutatud infotehnoloogia 

võimalustest. 17% oli veendunud, et lauluvalik on uute võimaluste tõttu muutunud ning 24% 

ei osanud seda mõju hinnata.  

 

Joonis 3. Kas infotehnoloogia mõjutab lauluvalikut? 

Antud küsimusele vastamine eeldas ka oma arvamuse põhjendamist. Järgnevalt toon välja 
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infotehnoloogia mõjul lauluvaliku muutumisega nõustunute põhjenduse.  

Internet ja televisioon võimaldavad noortel kuulata laule üle kogu maailma ning tihti 

soovitakse kuuldud laule laulda ka oma koguduses. 

Need, kes arvasid, et tehnika on mingil määral mõjutanud laulude valikut, tõid välja järgmisi 

põhjendusi.   

„Videoprojektori kasutamine võimaldab koos laulda neid ülistuslaule, mida laulikus ei ole. 

Tehnika annab võimaluse uusi laule kogudusele tutvustada kohe kui selleks soov tekib. Sõnad 

seinale näidatuna võivad uue laulu õppimisel abiks olla. Samas kitsastes oludes ja väheste 

kasutamisoskuste korral on tehnika pigem segavaks teguriks. Tehnoloogia kasutamine pole 

alati parimaks lahenduseks, sest võib juhtuda, et sõnu pole näha, need on liiga väikesed või 

tehnika ei allu käsklustele.“ 

„Tänu tehnoloogiale on näiteks Eesti autorite uuem looming ainult internetis kättesaadav. 

Mahukaid ülistuslaulikuid eesti keeles pole saada.“ 

„Tehnoloogia võimaldab kasutusele võtta järjest enam uusi laule ning vanad kipuvad 

ununema, kuigi neis on palju enam vaimulikku sisu.“ 

„Mitmed kaasaja laulud on helikeeles väga ilusad.“ 

Vastanud, kes arvasid, et infotehnoloogia ei ole mõjutanud laulu valikut, arvasid, et „laulude 

valik pole mingil määral seotud tehnoloogia arenguga, see muutus on pigem tingitud inimeste 

arusaamade teisenemisega. Videoprojektor ise ei vali laule.“  

Infotehnoloogia mõjus kindlate ja veendunud vastaste põhjendused olid selged ja loogilised 

ning mõlemal poolel on nende seisukohast õigus. Tuleb siiski möönda, et infotehnoloogia 

annab palju võimalusi uusi laule leida. Samuti on infotehnoloogia areng kaasajal muutnud 

maailmapilti ja arusaamisi, mis omakorda mõjutab usulisi veendumusi.  

Tehnika kasutamine nõuab oskusi ning inimesi, kes neid oskusi omaksid. Küsisin, kas 

kogudustes on inimesi, kes vastutavad tehnika kasutamise ja laulu sõnade olemas olu eest. 

48% video- või grafoprojektori kasutajatest vastas 37%, et nende koguduses on eraldi inimene 
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või inimesed, kes vastutavad selle eest, et laulud arvutisse ja seinale jõuaksid. 63% 

vastanutest ütles, et sellist ametikohta neil ei ole. Eelnevast võime järeldada, et 11% 

kogudustest oleks sellist ülesannet täitvat inimest vaja. 

Infotehnoloogia muudab meid hoolimata sellest, kas ise sellest aru saame või mitte. Täna veel 

on võib-olla vara mõjusid hinnata, kuid tundub, et igasugused abivahendid inimesele 

muutuvad mingil hetkel ka orjastavaks. Me sõltume asjadest, mida me arvame kontrollivat, 

kuid millest tegelikult sõltume. Nii võib ka tehnoloogia anda palju häid võimalusi, kuidas 

koguduses oleks lihtsam toimetada, näiteks laulusõnade seinale näitamine on lihtsam kui igale 

inimesele laululehe paljundamine või trükkimine, ent teisalt, kui tehnikaga midagi juhtub, 

võib tekkida olukord, kus tuleb kõik varasemad plaanid ümber teha või koguni 

jumalateenistuse vormi muuta. Ühelt  poolt on mugav, et kõik info on arvutis või selle kaudu 

kättesaadav, teisalt piisab nupuvajutusest ja võime olla kogutud infost ilma. Seetõttu oleks 

siiski kindlam ja usaldusväärsem mitte hüljata võimalusi, mida on aastasadu kasutatud ning 

nende kõrval olla valmis ka uusi katsetama.    

3.3. Vanast ja uuest laulikust 
 
EEKBKL kogudustes kasutatakse valdavalt laulikut „Vaimulikud laulud“, kuid samas on 

tekkinud vajadus ka uue lauluraamatu järele. Selleks, et aimu saada, kuivõrd kasutatav on 

praegune lauluraamat, lisasin ankeeti küsimuse, et milliseid laulikuid kasutatakse koguduses 

ühislauluks? Selgus, et valdavalt kasutatakse laulikut „Vaimulikud laulud“ (83%). Viimase 

kõrval kasutatakse veel paljundatud laululehti, laulikuid „Evangeelsed laulud“ ja 

„Võidulaulud“ ning erinevaid ülistuslaulikuid. Kahes koguduses kasutati ainult grafo- või 

videoprojektorit (14%) ning ühes koguduses on enimlauldud uutest lauludest koostatud oma 

laulik (3%). „Vaimulikud laulud“ kasutajatest 42% kasutab selle kõrval veel teisi laulikuid 

või laululehti.  
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Joonis 4. Milliseid laule kasutatakse koguduse ühislauluks? 

„Ühel keskmisel jumalateenistusel on 2-5 „üldlaulu”, tavaliselt „Vaimulikust laulikust” ning 

3-5 laulust koosnev ülistusosa. Üldlaulud saadetakse kas klaveriga või ülistusansambliga, 

viimasel juhul toetavad üldlaulu ka eestlauljad. Kõikidel juhtudel kuvatakse sõnad seinale, 

kasutusel on arvuti, videoprojektor ning vabavara ZionWorks.“ 

„Vaimulike laulude“ kasutajaid on väga suur protsent, kuid sellest hoolimata toodi välja ka 

selle lauliku puudusi. Puudust tuntakse osadus- ja palvelauludest ning lauludest, mis räägiks 

kristlikust tööst ja teiste teenimisest. Pühadeks sobivaid laule on ebapiisavalt näiteks 

palmipuudepühaks, isadepäevaks ja aastavahetuseks. 

„Puudust tunneme leivamurdmisel kasutatavatest lauludest: tundub, et enamus on minoorsed, 

ning rõhutavad kannatuse poolt, mis on ka õige, kuid samas võiks lisada leivamurdmise laule, 

mis on mažoorsed ja väljendavad tänu.“  

 
Väga paljud olid ära märkinud, et lastelaule on liiga vähe. Lastelaule peaks olema ühiselt 

kasutatavas laulikus seetõttu, et jumalateenistusel saaks tähelepanu pöörata ka lastele ning nad 

võiksid end tunda osana kogudusest, kuid samas võiks lastelaule välja anda ka eraldi 

lastelaulikuna. 

Küllalt paljud kogudused (45%) tõid välja ülistuslaulude vähesuse praeguses lauluraamatus 
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„Vaimulikud laulud“. Selline suur protsent annab alust arvata, et uues lauluraamatus 

soovitakse näha suuremas mahus ülistuslaule.  

Uue lauliku koostamisel soovitati valida laule, mis kõnelevad tänapäeva inimesele 

arusaadavates keelendites ja kujundites, mis oleks enam Eesti konteksti arvestavad ja sellest 

välja kasvanud. Oluline oleks valida kaasaegsemaid laule, sest liiga palju on sajandivanuseid 

ja vanemaid laule, mis on armsad vanematele koguduseliikmetele, kuid uuele generatsioonile 

tunduvad harjumatud ja mõistmatud.   

Küsisin, milliseid lastelaule kasutatakse jumalateenistustel. Hea meel on tõdeda, et 83% 

vastanud kogudustest kasutab jumalateenistustel lastelaule. Neist 21% kasutab lastelaule, mis 

on „Vaimulike laulude“ lauluraamatus, 14% kasutab erinevaid lastelaulikuid, 14% kasutab 

lastekoori „Juhhei“ laule, 14% on kasutatavad lastelaulud tõlkinud, 10% on ise uusi laule 

loonud ning 10% vastasid, et kasutavad erineva päritoluga lastelaule. Üksnes 17% 

kogudustest ei vastanud sellele küsimusele või kirjutasid, et neil ei laulda jumalateenistustel 

lastelaule. Selgusetuks jäi, kas neil ei ole koguduses lapsi, kellega laulda, või pole neil lastega 

koos peetavaid jumalateenistusi. 

 

Joonis 5. Milliseid lastelaule kasutatakse jumalateenistustel? 

Lastelaulude valik on väike ning selles osas võiks midagi muutuda. Laste kogudusse jäämine 

sõltub osalt sellest, mida seal räägitakse ja kuidas neid koheldakse, kuid nagu 
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täiskasvanutelgi, on laulud need, mis jäävad meelde, ning aitavad rasketes olukordades. 

Rääkides muutustest ühiskonnas ja arusaamades, unustame mõnikord, et ka laste maailm 

muutub koos täiskasvanute maailmaga. Seetõttu võiks mõtelda, kas ei peaks ka laste laulud 

olema inspireeritud kaasaegsematest lastekasvatuse mudelitest ja nägemustest, millised 

teemad võiksid lapsi aidata.  

Lapsed on infotehnoloogiast enamgi mõjutatud kui täiskasvanud, sest nemad võtavad kõik 

vastu, mida näevad. Nad ei oska veel valida hea ja halva vahel. Seetõttu võiks kiriku ja 

laulude roll olla kindlust ja tuge pakkuv. Vägivald, mida loomulikuks peetakse, ei ole ju 

tegelikult loomulik. Vägivald on sisemise valu ja üksinduse peegeldus ning lapsed, kes on 

vägivaldsed, vajavad abi. Samuti on lastel palju hirme, mida kodudes ei pruugita märgata, 

kuid millele kirikus võib teadlikult tähelepanu pöörata.  

Lastetöö ei ole üks pisike ja tähtsusetu kogudusetöö haru. See on üks olulisemaid koguduse 

tööharusid, kuna sellest sõltub koguduste tulevik ja usulise traditsiooni jätkusuutlikkus. Kui 

soovime, et kogudus kasvaks tugevaks, peame alustama lastest. Seetõttu on väga oluline 

pöörata tähelepanu lastetöötegijate välja toodul, et lastelaule võiks enam olla nii koguduse 

keskel laulmiseks kui ka koguduslikuks tarbeks väljaantavas laulikus. Uue lastelauliku 

ilmumine rõõmustaks kindlasti kõiki Eesti lastetöötegijaid.   

Enne lastelauliku väljaandmist tuleks kindlasti korraldada omaette küsitlus, millistest 

lauludest lastetöötegijad puudust tunnevad, samuti tuleks otsida eestlaste endi tehtud laule. 

Kuna pühapäevakooli õpetajad on sageli üksi ja kõigil pole muusikaharidust, peaksid 

lastelaulud olema lihtsad ja kerged, et nii õpetajad kui lapsed naudiksid laulmist. 

Kõige olulisem küsimus minu lõputöö tarbeks oli, kas lauliku „Vaimulikud laulud II“  

väljaandmine on vajalik. Kuigi 28% vastanutest leidis, et oleks vaja uut laulikut, jäid 59% 

seisukohale, et uus laulik küll võiks olla, aga saab ka ilma. 10% ei osanud vastata ja 3% ütles, 

et nende arvates ei ole uut lauluraamatut vaja. Arvati, et esialgu veel piisab ühest laulikust. 

Keegi oli väljendanud kartust, et „kes teab, mida uus lauluraamat endaga kaasa tuua võib“ 

ning negatiivsest küljest oli välja toodud, et kuna uued laulud vahetuvad nii kiiresti, võib 

laulik olla väljaandmise ajaks juba aegunud.  
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Joonis 6. Kas uus lauluraamat „Vaimulikud laulud II“ on vajalik? 

Laulude aegumine on tõepoolest probleem, kuna uusi laule tuleb väga kiiresti juurde. Teisalt 

on kokku kogutud ja kaante vahele pandud laulud omaette väärtus. Esiteks siis oleks nende 

laulude eluiga võib-olla ka pikem, teiseks on laulik pikema elueaga kui üksikud lehed, 

lüümikud või slaidid. Oluline on ka see, et laulikusse on valitud sõnad ja pandud noodid, mis 

aitab luua ühtlasemat olukorda kogudustes. Uutele lauludele, mis tulevad juurde ja jääksid 

seetõttu laulikust välja, võiks teha internetis kättesaadava lauliku. Kui keegi tõlgib, annab ta 

sellest teada ning paneb oma tõlked internetti. Sellega saaks säästa mitmekordsele tõlkimisele 

mõttetult kuluvat aega, teisi kogudusi külastades oleks aga võimalik laule kaasa laulda ilma, 

et peas kogu aeg mingid teised sõnad kummitaksid.   

„Uued laulud on alati teretulnud, ka käesolevast laulikust „Vaimulikud laulud“ on mitmed 

uued laulud saanud väga südamelähedasteks lauludeks, nagu näiteks: „Isa taevas, me 

austame sind“ 2, „Kogu hing laulab vaid Sulle“ 4, „Ma tahan laulda Sulle tänuviisi“ 321, 

„Heliseb mu sees“ 380 jne.“ 

„Muusika ja laul on koguduses üks põhilisi teenistuselemente, mis kas tõmbab inimest 

kogudusse või peletab ära. Seetõttu on uutest lauludest ja laulikust kindlasti abi.“ 

Palju küsimusi on tekitanud, millisel kujul peaks uus laulik ilmuma - kas paberkandjal, 

digitaalselt või mingil muu kujul. Selle kohta avaldati ka arvamust.   

„Uute laulude sõnad ja noodid võiks internetis kättesaadavad olla, et kuulmise järgi 

edastatud laule valesti ei õpitaks.“   
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„Kõikide laulude kohta võiks olla kättesaadavad ka saated, kas arvutis või CDl.“   

„Uue laulikuga koos võiks olla  PowerPointi versioon. Samuti tuleks jälgida, et laulude 

kõrgus oleks sobiv ka madalatele häältele (ei ületaks D2 Teise oktavi re nooti). Veel võiks uue 

laulikuga koos olemas olla fonogramm. Siinjuures peaks uurima, kas kogudustel, kus pole 

üldlaulu saatjat, on inimene, kes oskab fono järgi kogudust laulma juhatada.“ 

Digitaalses lauluraamatus oleks kindlasti võimalik luua programm, kus iga muusik saab ise 

valida, millises helistikus ta nooti soovib ning programm kirjutab noodi automaatselt valitud 

helistikku. See teeks koguduse muusikutel, kes ei ole nii professionaalsed, elu lihtsamaks. 

Ankeedi lõpus oli võimalik kirja panna oma mõtteid, mida lauluraamatu komisjon uue lauliku 

koostamisel arvestada võiks. Kirjeldatud oli mitmeid olulisi asju, mille lisan siia esialgsel 

kujul.  

„Mitte teha vanade laulude sõnu ümber. Uue lauliku koostamisel peaks jälgima, et toimkond 

ei piirduks sõnade muutmisega, vaid kontrolliks üle ka piiblile vastavuse. Kas üldse on 

põhjendatud meelevaldne sõnade muutmine. On ju  olemas autoriõigus ja kaitse.“ 

„Vaimulikus laulikus on paljud laulud laulmiseks koorile ja koori seades ning seetõttu ei saa 

neid jumalateenistusel üldkavas kasutada. Ei ole arvestatud väiksemate koguduste võimalusi 

ja häälematerjali. Mitmed laulud on originaalis küllalt kõrges helistikus ja klaverisaatjal 

tuleb neid jooksvalt transponeerida.“   

„Kujutan ette, et kui ilmub teine sama mahukas laulik nagu „Vaimulikud laulud“, siis hakkab 

jumalateenistusel sebimine „laulame laulikust nr 1 või nr 2 laulu nr 573...“ Laulu meloodia 

on igati tänuväärt, kuid see muudab ka lauliku massiivseks. Tasuks kaaluda ka tekstiraamatu 

välja andmise võimalust, kuhu sel juhul mahuksid ära ilmselt mõlema lauliku laulud.“ 

„Arvan, et vajalik oleks julgustada eesti autoreid looma laule... Eesti oma repertuaari 

suurendamine peaks olema laulutöö eest vastutajate ja koguduste ühislaulu edendajate 

südameasi.“ 

Eelnevatest ettepanekutest tasuks mõelda sellele, et kõik laulud oleksid ühislauludena 

kasutatavad. Seda oli mainitud mitmel korral, et paljud laulud on liiga kõrges helistikus. 
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Uudse ideena pakuti varianti, et koguduse ühislauluraamatuna võiks välja anda tekstiraamatu, 

mis mahutaks tunduvalt enam laule.  

Mitmel korral olen juba maininud, et  uus lauluraamat võiks sisaldada palju eestlaste 

omaloomingut. Piret Rips on pakkunud uutele laululoojatele ideed, kasutada loodavates 

lauludes vaimuliku rahvalaulu motiive. Teisalt võiks ju lauluraamatusse ka lisada mõned 

vaimulikud rahvalaulud. Globaliseerumise protsessis võib meie kultuuripärand kaduma minna 

ning seetõttu on oluline mitte ainuüksi mujalt maailmast uusi laule otsida. Veelgi olulisem on 

osata väärtustada oma esivanemate ja kaasaegsete eestimaalaste tööd ning pärandit.    
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Kokkuvõte 

Ühislaulu olulisuses kogudusele pole võimalik kahelda. Oluline on hoopis küsida, kuivõrd 

laulud, mida laulame, kõnelevad nii meile endile kui väljast vaatajatele meie veendumustest ja 

maailmavaatest. 

Antud töös jõudsin arusaamiseni, et väga palju lauldavaid laule on tõlgitud ning tuntakse 

puudust oma maa autorite loomingust. Mitmel korral olen rõhutanud, et eesti keeles ja eesti 

meeles loodud laul on väärtuslik just seetõttu, et ta arvestab meie kontekstiga.  

Mõnikord kipub kogudus unustama oma rolli olla maailmale valguseks. Uued laulud ei peaks 

mitte üksnes meile endile meeldima, vaid olema ka selged ja konkreetsed, et ka sekulaarsed  

inimesed võiksid aru saada, millest me üleüldse räägime ja laulame. Laul kui üks kuulutustöö 

vorme ei tohi muutuda koguduse eraasjaks.  

XX sajandi lõpp ja XXI algus on  kogudustesse uue nähtusena toonud ülistuslaulu kui uue 

muusikastiili ja jumalateenistusliku väljendusvahendi. Sellest tulenevalt on kogudustes 

lauluvalik oluliselt muutunud. Viimast rõhutava uue lauliku ilmumisel võib tekkida olukord, 

kus mingi aja pärast on ülistuslaul astunud sootuks täna kasutatava ühislaulu asemele.    

Küsitluste tulemustest selgus, et paljud kogudused kasutavad tehnoloogilisi võimalusi. Sellest 

tulenevalt võib arutleda, kas tehnoloogia mõjutab lauluvalikut ning kuidas ta seda teeb. 

Jõudsin arusaamisele, et see mõjutab kaudselt lauluvalikut. Tehnoloogilised lahendused 

aitavad sõnumit edastada, kuid mitte valida. Valiku teevad inimesed lähtuvalt oma 

veendumustest. Teisalt on veendumused mõjutatud meie ümber toimuvast ja ka 

infotehnoloogia kasutamise võimalustest kõigis muudes eluvaldkondades, mis omakorda 

uudsete lähenemistega mõjutavad kogudusi.  

Uue lauluraamatu ilmumise vajaduski on tõenäoliselt kaudselt infotehnoloogia võimaluste 

avardumise protsessist tingitud. Uue lauluraamatu osas tuli välja mitmeid ettepanekuid ja 

tähelepanekuid, mida siinkohal välja tahan tuua.  

Minu küsitlustest kogutud andmete põhjal võib öelda, et uue lauluraamatu väljaandmist ei 

peeta hetkel veel kõige olulisemaks teemaks. Suurem hulk vastanutest leidis, et praegu saab 
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ilma hakkama. Samas ei tähenda see, et uue lauliku koostamise tööd ei võiks alustada ega 

peaks ette võtma, kuna see on ajaliselt pikk protsess, milleks kulub aastaid.  

Kuna pidevalt luuakse uusi laule, on küsimus selles, kas lauluraamat pole ilmumise ajaks juba 

vananenud. Mina leidsin, et hoolimata mõnede laulude populaarsuse vähenemisest, ei tähenda 

see, et laul ei kõlbaks laulda. Lauliku väljaandmine pakub võimalust laulud kokku koondada 

ja anda neile üks kindel vorm, mida kõik kogudused saavad järgida.  

Uus laulik ei pruugi kindlasti ilmuda vaid traditsioonilisel viisil ehk köidetud raamatu kujul. 

Arvestades infotehnoloogia võimalusi, võiks see välja areneda digitaalsel kujul ning teatud 

hetkel saada nõnda ka vormistatud. Raamat on loomulikult parim lahendus seni, kui kõigil 

kogudustel pole võimalik kasutada arvutit ja videoprojektorit. Ühe võimalusena laulikule kuju 

andmiseks võib kasutada internetti. Võib luua vaimulike laulude portaali, kuhu iga volitatud 

kasutaja ligi pääseb, et sealt endale sobivad laulusõnad, noodid, Power Point esitlused ning 

fonod leida. Selline ettevõtmine ei pruugiks olla mingi konkreetse grupi inimeste töö, vaid 

sinna saaksid kõik kogudused oma panuse anda. 

Kui aga jõutakse “Vaimulikud laulud II” väljaandmiseni, võiks see kujuneda omanäoliseks 

ning sisaldada mitmekülgset lauluvara erinevatest allikatest. Kindlasti peaks see sisaldama 

eesti autorite loomingut, aga ka ülistuslaule, mida seni kasutatavas lauluraamatus on olnud 

koguduste arvates vähe. Teisalt, kui kogumik sisaldaks ainult ülistuslaule, oleks õigem taolist 

laulikut pigem ülistuslaulikuks nimetada.    

Sissejuhatuses esitatud hüpotees, et seoses tehnoloogia arenguga on lauluvara avardunud ning 

lauluvalik ei piirdu ainult laulikuga “Vaimulikud laulud”, leidis osaliselt kinnitust.  

Hüpoteesi esimene pool ehk väide, et tehnoloogia mõjutab laulude valikut, ei leidnud 

kinnitust sellisel kujul, nagu eeldasin. Otseselt mõjutab tehnoloogia uute laulude levimist üle 

maailma. Võimalusest suhelda inimestega erinevatest kultuuridest ning vastu võtta uusi ideid 

tuleneb tehnoloogia kaudne mõju. Teisalt mõjutavad laulu valikut paljud vahendid, mida 

kasutatakse näiteks inimese uurimiseks. Teadlased saavad järjest enama uue infoga luua või 

kujundada ümber uudsemaid teooriaid, mis omakorda muudavad ajapikku maailmamõistmist 

ja elupraktikaid. Uus teadmus mõjutab aga ka meie usulisi veendumusi ning seeläbi omakorda 

eelseisvaid lauluvalikute eelistusi.  
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Hüpoteesi teine pool, et lauluvalik ei piirdu ainult “Vaimulikud laulud” laulikuga, leidis 

kinnitust. Üle poole vastanud kogudustest kinnitasid, et kasutavad ka laule, mida ei ole 

“Vaimulikes lauludes”.   

Tööle püstitatud eesmärk sai täidetud. Kinnitust leidis, et EEKBKL koguduste lauluvara on  

XX sajandi lõpust kuni XXI sajandi alguseni oluliselt muutunud. Samuti leidis kinnitust, et 

uue lauluraamatu vajalikkuse või mitte-vajalikkuse analüüs oli oluline. Usun, et minu lõputöö 

osutub lauluraamatu koostamiseks loodava komisjoni jaoks vajalikuks materjaliks. Eelkõige 

võiks komisjonile enim kasu olla tähelepanekutest, mis ankeetidele vastajad välja olid toonud.  

Ühe alateemana käsitlesin lastelaulude kasutatavust jumalateenistusel. Selgus, et kogudustes 

tuntakse enim puudust uutest lastelauludest. Edaspidi võiks uurida, millistest lastelauludest 

konkreetsemalt puudust tuntakse ja kas nähakse vajadust uue lastelauliku järele või 

soovitakse, et “Vaimulikud laulud II” sisaldaks lihtsalt suuremat valikut lastelauludest.  

Oma ankeedis küsisin, kas “Vaimulikud laulud II” ilmumine oleks vajalik või mitte. Uue 

lauliku vajalikkuse tingib ülistuslaulude üha suurem kasutatavus kogudustes. Edaspidi võiks 

uurida, kuivõrd praktiline oleks arendada välja ning üllitada omaette ülistuslaulude kogumik 

ning kas ja kuivõrd võiks sellest siis kasvada välja seni Eesti EKB Koguduste Liidu 

kogudustes kasutatav “Vaimulikud laulud” teine osa originaalse tervikuna. 
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 Lisa  

Küsimustik   
 

1. Milliseid laulikuid kasutate oma koguduses ühislauluks?  

_laulikut „Vaimulikud laulud“  

_paljundatud laululehti   

 

2. Kas teie kogudusel on olemas muusikatööjuht?  

_ei ole  

_palgaline  

_vabatahtlik  

_on mitu inimest  

_ühislaulu saatja täidab seda ülesannet   

 

3. Millise teema laule on „Vaimulikud laulud“ laulikus vähe?   

_ülistuslaule  

_osaduse teemalisi laule  

_lastelaule   

 

4. Kas „Vaimulikud laulud II“ lauliku väljaandmine oleks teie arvates vajalik?  

_jah, kindlasti  

_jah, aga saab ka ilma  

_ei, ühest laulikust aitab  
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5. Kuidas õpite koguduses uusi või vähem tuntud laule?   

_laulame sagedamini jumalateenistustel  

_laulame mitu korda läbi  

_abiks on eeslauljad, kes juhatavad inimesi  

_oleme jäänud rohkem vanade laulude juurde  

 

6. Kes valib koguduse ühislaulud?  

_pastor  

_koguduse muusikatööjuht  

_üldlaulu saatja  

_ülistusgrupi juht  

_ülistusansambli liikmed  

 

7. Milliseid tehnilisi vahendeid kasutate koguduse ühislaulu ajal?  

_grafoprojektorit ja kilesid  

_videoprojektorit ja arvutit  

 

8. Lähtudes eelmisest küsimusest, kas seoses infotehnoloogia arenguga on lauluvalik 
muutunud? Kui on, siis palun põhjendage lühidalt miks.  

_jah  

_mingil määral jah  

_ei  

 

9. Kas teie koguduses on eraldi inimene/inimesed olemas, kes vastutavad selle valdkonna 
eest, et laulud arvutisse ja seinale jõuaksid? 
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_jah, vähemalt üks  

_jah, rohkem kui üks  

_mõnikord on  

_ei ole   

 

10. Milliseid laste laule laulate jumalateenistusel?  

_lastekoori „Juhhei“ laule  

_ise loodud  

_tõlgitud  

 

11. Kas soovite veel midagi lisada?   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


