ÕNNISTUSPALVE ÕUNAPUU ISTUTAMISEL
(E – eestpalvetaja, K – kogudus ehk ülejäänud palvusel osalejad, ✢ ristimärgiga õnnistamine)

Palvuse sissejuhatuseks võib õnnistada end ristimärgiga ja öelda:

E Isa ja Poja ja ✢ Püha Vaimu nimel.
K Aamen.
E Meie abi on Issanda nimes.
K Kes on loonud taeva ja maa.
E Me oleme kogunenud, et istutada see õunapuu siin Jumala heategude mälestuseks
ja inimeste rõõmuks ning et paluda sellele Jumala kaitset ja õnnistust.
Siinkohal võib laulda sobiva laulu või kuulata muusikapala.

Psalm 104: 1, 13–14, 27–28, 33:
Kiida, mu hing, Issandat!
Issand, mu Jumal, Sina oled väga suur, austuse ja iluga oled Sa ennast riietanud.
Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest;
Sinu tööde viljast toidab ennast maa.
Sa lased tärgata rohu loomadele ja orased inimeste tarbeks,
et tuua leiba välja maa seest.
Kõik nad ootavad sind, et Sa neile annaksid nende toidu omal ajal.
Sa annad neile, ja nad korjavad kokku;
Sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head.
Ma tahan laulda Issandale oma eluaja
ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus.
Psalmile lisaks või asemel võib lugeda ka mõne teise sobiva kirjakoha. Samuti võib pidada kõne.

E Kiidetud oled Sina, Issand, meie Jumal.
K Sinu käest tulevad kõik head annid.
E Sina hoolitsed maa eest ja joodad seda.
K Sa teed selle väga rikkaks.
E Sina õnnistad kasvamist ja vilja valmimist.
K Sa ehid aasta oma headusega.
PALVE
E Palvetagem.
Jumal, kõige Looja, Sinu käest saavad elu inimesed, loomad ja kõik loodu.
Sa oled usaldanud meid seda maailma harima ja hoidma.
Me palume tarkust ja oskust selle vastutuse kandmisel.
Õpeta meid kasutama loodust nii, et ka järgmised sugupõlved
võiksid külvata ja lõigata samadel põldudel.
Et ka nemad võiksid nautida kogu loodu täiuslikkust,
millega Sina oled meid õnnistanud.
Me pöörame oma pilgud Sinu poole ja palume: õnnista ✢ seda istutatud õunapuud,
selle kasvamist ja sirgumist viljapuuks.
Anna meile julgust ja usku, et vaadata tulevikku ning vaimujõudu,
et kasvada üle isekusest ja omakasust.
Aita meil kanda inimkonna häda, et oleksime valmis jagama
oma leiba ja heaolu teistega.
Sinule olgu kiitus ja au nüüd ja igavesti.
K Aamen.
MEIE ISA PALVE
Kõik koos:

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 Aamen.
ÕNNISTAMINE
E Õnnistagu meid kõigeväeline Jumal – Isa ja Poeg ✢ ja Püha Vaim!
K Aamen.
Palvuse võib lõpetada laulu või muusikapalaga.

