Lastejumalateenistuse kord
1. ALGUSLAUL.
Märkus. Kirikuaasta suurte pühade ajal võetagu alguslaul, algussalm ja laulupalve vastava aja või püha kohaselt.

2. ÕPETAJA: Nõnda ütleb Issand, laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake neid mitte, sest niisuguste
päralt on Jumala riik. Kasvatage neid karistuses ja Issanda manitsuses ja õpetage neid pidama kõike, mis mina
teid olen käskinud (Mark. ev. 10,14; Efes. 6,4; Matt. ev. 28,20).
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule!
LAPSED laulavad: Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti.
3. ÕPETAJA: Väga õnnis on see, kelle üleastumised on andeks antud! (Ps. 32,1). Sellepärast palugem südamest
nõnda:
ÕPETAJA (altari poole) loeb patutunnistuse sõnad, kas: Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda ja
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Või:
Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind oma palge eest ja ära võta mult
oma Püha Vaimu! (Ps. 51, 13.14).
LAPSED laulavad: Issand halasta! Kristus halasta! Issand halasta!
Või:
Meil’ anna andeks meie süüd... (LR. 23,6).
4. ÕPETAJA (laste poole): Kõigeväeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud, sest nõnda
on Jumal maailma armastanud, et Tema oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, hukka
ei saaks, vaid et temal igavene elu oleks (Joh. ev. 3,16).
Või:
Kõigeväeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud, sest Jeesuse Kristuse, Tema Poja veri
teeb meid puhtaks kõigest patust (1. Joh. 1,7).
Või:
Kõigeväeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud, sest ustav on see sõna ja kõigiti
vastuvõtmise väärt, et Jeesus Kristus on maailma tulnud patuseid õndsaks tegema (1. Tim. 1,15).
LAPSED laulavad: Aamen! — ja tõusevad püsti (kui nad mitte liturgia algusest peale ei ole seisnud) ja jäävad
seisma usutunnistuse lõpuni.
5. ÕPETAJA laulab: Au olgu Jumalale kõrges!
LAPSED laulavad: Ja maa peal rahu ja inimestest hea meel!
Või: Au, kiitus olgu igavest... (LR. 1,1).
6. ÕPETAJA: Issand olgu teiega!
LAPSED laulavad: Ja sinu vaimuga!
7. ÕPETAJA laulab: Issand Jumal, taevane Isa, kellelt kõik hea and ja kõik täiuslik annetus meile alla tuleb, //
me palume Sind, anna meile oma Püha Vaimu, et me Sinu sõna õieti kuuleme ja mõistame, heameelega vastu
võtame, sedamööda teeme ja õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
LAPSED laulavad: Aamen! Aamen!
8. ÕPETAJA loeb Pühakirja teksti, mis seletamisele tuleb.
LAPSED laulavad: Halleluuja! Halleluuja! Halleluuja!
Märkus. Kristuse kannatamise ajal lauldakse ,,Halleluuja” asemel ,,Aamen”.

9. ÕPETAJA: Tunnistagem ühel meelel oma püha ristiusku, südamest nõnda üteldes:

Meie usume Jumalasse, Isasse, kõigeväelisse taeva ja maa Loojasse. // Ja Jeesusesse Kristusesse, // Jumala
ainusündinud Pojasse, // meie Issandasse, // kes on saadud Pühast Vaimust, // ilmale toodud neitsist Maarjast, //
kannatanud Pontius Pilatuse all, // risti löödud, surnud ja maha maetud, // alla läinud põrguhauda, // kolmandal
päeval jälle üles tõusnud surnuist, // üles läinud taevasse, // istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel; //
sealt Tema tuleb // kohut mõistma elavate ja surnute üle. — // Meie usume Pühasse Vaimusse, // üht püha
kristlikku Kirikut, pühade osadust, // pattude andeksandmist, // liha ülestõusmist // ja igavest elu.
LAPSED laulavad: Aamen! Aamen! Aamen!
10. LASTE laul.
11. ÕPETAJA või tema abilised loetavad lapsi.
Märkus 1. Kui õpetaja ise ei katehhiseeri, vaid abilised, siis jagunevad lapsed rühmadesse ja nendega töötavad abilised, kes selleks nädala
sees on ette valmistatud.
Märkus 2. Kui õpetaja katehheesi asemel lastele ainult kantslist või altarist lühikese kõne peab, võib selle aluseks olla kas altaris loetud tekst
või mõni teine.

12. LASTE laul.
13. ÕPETAJA: lõppmanitsus (altaris).
Märkus 1. Tarbekorral, eriti parema kuulmise huvides, võib lõppmanitsuse ütelda kantslist ja õpetaja astub järgneva laulusalmi ajal altari
ette.
Märkus 2. Lõppmanitsus jääb ära, kui katehheesi asemel on olnud õpetaja kõne.

14. ÕPETAJA (altari poole) peab palve, kas vabalt lõpetades Meie Isa palvega või ühe järgnevaist palvetest:
Armas taevane Isa, Sina oled ütelnud: ,,Otsige mu palet!” Sellepärast me oleme Sinu pühasse kotta tulnud Sinu
palet otsima. Sina ei ole meid mitte ära tõuganud, vaid oled oma palge armulikult meie poole pööranud, oma
püha sõnaga meie südant kosutanud ja meid eluteele juhatanud. Issand Jumal, me täname Sind ja kiidame Sinu
heldust. Sina oled kõikide Isa, keda taevas ja maa peal lapsiks nimetatakse, me palume Sind: lase ka edaspidi
oma Isa pale meie peale paista. Õnnista meid ja hoia kõige kurja eest. Vala oma armu rohkesti välja meie maa ja
rahva üle. Õnnista meie vanemaid ja õpetajaid ja tasu neile rohkel mõõdul kõike head, mis nemad meile on
teinud ja veelgi teevad. Aga meid aita, armas taevane Isa, neile rõõmuks olla ja elada ning alati Sinu teedel käia.
Õpeta meid heameelega nende sõna kuulma, keda Sina meile õpetajaiks oled seadnud, et nad kord rõõmuga
võiksid meie pärast aru anda. Aita meid, et me leplikult elame, riiu ja tüli eest hoiame, oma vendi ja õdesid ja
kõiki oma kaaslasi südamest armastame, kodus ja koolis oma kohust ustavalt ja usinasti täidame ja Sind alati
silmade ees ja südames peame. Anna meile kannatlikkust, kui haigusse või muusse raskusesse sattume, ning aita
meid uskuda, et kõik tuleb heaks neile, kes Sind armastavad. Armas Isa, Sina ei jäta kedagi hädasse, kes Sinule
loodab, sellepärast me jääme ka elus ja surmas Sinu omaks ja Sinu lapsiks Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja,
meie Issanda ja Õnnistegija läbi, kelle nimel me palume: Meie Isa...
Või:
Armas taevane Isa, me täname Sind, et Sa oma püha sõna meile jälle oled lasknud kuulutada. Sa oled meiega
rääkinud, meie tundmist kasvatanud ja südametunnistust äratanud. Me palume Sind: anna oma Püha Vaimu abi,
et me ei oleks mitte ainult kuuljad, vaid Sinu sõna täitjad. Aita meid, et kui Sinu õiged lapsed Sinu armsa Poja,
oma Issanda ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse eeskuju järele igapäev kasvaksime tarkuses ja armus Sinu ja
inimeste juures. Vala oma armu rohkesti välja meie maa ja rahva üle. Õnnista, hoia ja kaitse meie vanemaid ja
õpetajaid. Aita meid alati neile armastust ja ustavust, austust ja sõnakuulmist osutada, et meie käsi Sinu tõotust
mööda võiks hästi käia. Ole oma armuga ligi kõigile, kes haiguses või muus hädas või raskuses on, iseäranis
vaeslastele ja kõigile leinajaile. Aita, halastaja Jumal, neid Sinult lohutust ja abi otsida ning leida. Jää meie
juurde meie elu ajal ja surmatunnil, Jeesuse Kristuse, oma Poja, meie Issanda pärast, kelle nimel meie veel
palume: Meie Isa...
15. ÕPETAJA õnnistab lapsi.
LAPSED laulavad: Aamen! Aamen! Aamen!
16. Lõpplaul.

Lisa

Lastejumalateenistuste algussalme
1. Lapsed, kuulge oma vanemate sõna Issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene
käsusõna, millel on tõotus: et sinu käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. — Au olgu Isale... (Efes. 6,1.3).
2. Kuulge oma juhatajaid ja alistuge neile, sest nemad valvavad teie hingi kui need, kellel tuleb aru anda, et nad
seda rõõmuga teeksid ja mitte ohates; sest teil pole sellest kasu. — Au olgu Isale... (Hebr. 13,17).
3. Jehoova kartus on tarkuse hakatus; hea arusaamine on kõigil, kes sedamööda teevad, selle kiitus seisab
igavesti. Sellepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. — Au olgu Isale... (Ps. 111,10;
Efes. 5,17).
4. Tema on sulle teada andnud, mis hea on, ja mida nõuab Jehoova sinult muud, kui et sa pead tegema, mis
kohus on, ja heldust armastama ning ennast alandama käies oma Jumalaga. — Au olgu Isale... (Mika 6,8).
5. Väga õnnis on igaüks, kes Jehoovat kardab, ja kes Tema teedel käib. Kasvage meie Issanda ja Õnnistegija
Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. — Au olgu Isale... (Ps. 128,1; 2. Peetr. 3,18).
6. Nõnda ütleb Issand: Õppige Minust, et Mina olen tasane ja südamest alandlik; ja valvake, et teie kiusatusse ei
satu. — Au olgu Isale... (Matt. ev. 11,29; 26,41).
7. Nõnda ütleb Issand: Minu lambad kuulevad Minu häält ja Mina tunnen neid ja nemad käivad Minu järel.
Mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukka. — Au olgu Isale... (Joh. ev. 10,27.28).
8. Elage kui valguse lapsed, taotlege õigusi, usku, armastust, rahu; sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on
Jumala lapsed. — Au olgu Isale... (Efes. 5,18; 1. Tim. 6,11; Rooml. 8,14).
9. Ärge armastage mitte maailma ega seda, mis maailmas on. Kui keegi maailma armastab, ei ole Isa armastust
tema sees. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes Jumala tahtmist teeb, püsib igavesti. — Au olgu Isale... (1.
Joh. 2,15.17).
10. Vaadake, missuguse armastuse Isa meile on andnud, et meid Jumala lasteks hüütakse. Ja nüüd, lapsukesed,
jääge Temasse, et kui Ta ilmub, meil julgus oleks. — Au olgu Isale... (1. Joh. 3,1; 2,28).
11. Nõnda ütleb Issand: Õndsad on need, kes Minu sõna kuulevad ja seda tallele panevad; ja kui keegi Mind
armastab, küll see peab Minu sõna. — Au olgu Isale... (Luuka ev. 11,28; Joh. ev. 14,23).
12. Nõnda ütleb Issand: Anna, mu laps, oma süda Mulle ja su meel hoidku Minu viise. Pöördu Mu poole, sest
Ma olen sind lunastanud. — Au olgu Isale... (Õp. s. 23,26; Jes. 44,22).
13. Kui armsad on Sinu hooned, vägede Jehoova! Jehoova õuesid igatseb ja ihaldab mu hing, mu süda ja mu ihu
hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. — Au olgu Isale... (Ps. 84,2).
14. Ühte ma olen palunud Jehoovalt, seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin jääda Jehoova kotta kõige oma eluaja
ning tähele panna Jehoova teenistuse armsust ja mõtiskleda Tema templis. — Au olgu Isale... (Ps. 27,4).
15. Jehoova on mu karjane, ei mul pole ühtegi puudu. Noore rohu maadele asutab ta mind, Ta saadab mind
hingamise vee juurde. Ta kosutab mu hinge. — Au olgu Isale... (Ps. 23,1).

Lastejumalateenistuste laulupalveid (collecta)
1. Igavene Jumal, halastaja taevane Isa! Me täname Sind, et Sa meile oma õndsakstegeva sõna oled andnud, // ja
palume Sind, juhata meid oma Püha Vaimu läbi, et me Sinu sõnast ei tagane, vaid seda hoolsasti tähele paneme,
selle järele elame ja viimaks õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
2. Issand, meie Jumal, armas taevane Isa! Me täname Sind, et Sa meid enese juure kutsud oma sõna kuulma, // ja
palume Sind: aita meid Püha Vaimu läbi, et me mitte ainult sõna kuuljad ei ole, vaid selle järele ka teeme ning
nõnda Sinu õigete lastena elame ja õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
3. Jeesus Kristus, Sa meie armas Õnnistegija! Me täname Sind, et Sa lapsukesed oled enese juurde kutsunud ja
neid õnnistanud. // Me palume Sind: õnnista ka meid oma armu rikkust mööda, istuta oma õndsakstegev sõna
meie südamesse ja anna meile jõudu heameelega ja rõõmuga selle järele elada, et me ükskord, kui Sa meid
kutsud, Sinu juurde taeva jõuaksime, // kus Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed ikka ja igavesti.
4. Issand Jeesus Kristus, armas Õnnistegija! Sa oled meie heaks lapseks saanud ja heameelega pühas templis
viibinud, et olla selles, mis Sinu Isa päralt on; // me palume Sind: õpeta ka meid alati südamliku rõõmuga oma
taevase Isa kotta ruttama, Tema sõna kuulma ja Teda kiitma, // kuni ükskord Tema igaveses taevases pühas
templis Teda ja Sind ja Püha Vaimu igavesti kiidame, täname ja austame.

5. Issand Jeesus Kristus, armas Õnnistegija! Sina oled ütelnud: „Õndsad on need, kes Minu sõna kuulevad ja
seda tallele panevad,” // sellepärast palume Sind, aita meid Sinu sõna õiges usus kuulda, kaunis ja heas südames
pidada ja heameelega selle järele elada, et me õndsaks saame ja Sinu juurde taevasse jõuame, // kus kõigi inglite
ja lunastatud hingedega Sind igavesti kiidame, täname ja austame.

Lastejumalateenistuste alguslaule, algussalme ja laulupalveid
Märkus. Alguslauluks võib ka teisi sündsaid laule võtta.

Kristuse tulemise ajal
ALGUSLAUL: Nüüd tehke kõrgeks väravad… (LR. 120).
ALGUSSALM: Te väravad, tõstke oma pead üles ja te igavesed uksed, saage kõrgeks, et Aukuningas võib sisse
tulla. — Au olgu Isale... (Ps. 24,9).
LAULUPALVE: Kõigeväeline Jumal, halastaja taevane Isa, me palume Sind südamest, // valmista meid oma
Püha Vaimu läbi, et Sinu armsa Poja, oma Õnnistegija ja Kuninga, Tema tulemisel rõõmuga vastu võtame, igal
ajal alanduses ja sõnakuulmises Teda teenime ja õndsaks saame // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie
Issanda läbi.

Jõulupühil
ALGUSLAUL: Nüüd Jumalale austust… (LR. 134).
ALGUSSALM: Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis laab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna
Õnnistegija sündinud, kes on Issand Kristus. — Au olgu Isale... (Luuka ev. 2,10.11).
LAULUPALVE: Helde, halastaja Jumal, armas taevane Isa! Me täname Sind kõigest südamest, // et Sa oma
ainusündinud Poja oled siia maailma läkitanud meid pattudest lunastama ja Sinu lapsiks tegema, kes Sind
rõõmuga teenivad ja ükskord Sinu juurde taevasse jõuavad, // kus Sina oma Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja
valitsed igavesti.

Uuel aastal
ALGUSLAUL: Oh palugem ja laulgem… (LR. 155).
ALGUSSALM: Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. — Au olgu Isale... (Hebr. 13,8).
LAULUPALVE: Issand, meie Jumal, armas taevane Isa, me täname Sind kõige Sinu helduse ja ustavuse eest,
miska Sina meid möödunud aastal oled rõõmustanud ja mitmesuguse häda ning kahju eest hoidnud. // Me
palume Sind, anna meile õnnistatud uus aasta, hoia meid kõige õnnetuse eest ja lase oma armupäikesel alati
paista meie peale // Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda pärast.

Kristuse ilmumise pühal
ALGUSLAUL: Oh Jeesus Kristus, valgusta... (LR. 374).
ALGUSSALM: Tõuse üles, saagu Sa valgustatud, sest Sinu valgus tuleb ja Jehoova au tõuseb Su üle. -- Au olgu
Isale... (Jes. 61,1).
LAULUPALVE: Issand Jeesus Kristus, Sina, maailma valgus, oled tulnud meid kõiki valgustama. // Me palume
Sind. aita meid, et alati patu pimeduse eest põgeneme, valguse lastena elame ja ükskord Sinu taevases riigis
Sind näeme, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Kristuse kannatamise ajal
ALGUSLAUL: Oh süüta Tall... (LR. 181).
ALGUSSALM: Vaata, see on Jumala Tall, kes maailma patud ära kannab. — Au olgu Isale... (Joh. ev. 1,29).

LAULUPALVE: Halastaja Isa taevas, kes Sa omaenese Pojalegi pole armu andnud, vaid oled Tema meie kõikide
eest loovutanud, et Tema meid oma kibeda ristisurma läbi lunastaks, // me palume Sind, aita meid Sinu armu
õieti tunda, tänuliku südamega Sind igal ajal ustavalt teenida ja viimaks õndsaks saada // sellesama Sinu Poja,
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Kristuse ülestõusmise pühil
ALGUSLAUL: Mu süda, ole üleval... (LR. 207).
ALGUSSALM: Issand on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Halleluuja! — Au olgu Isale... (Luuka ev.
24,34).
LAULUPALVE: Issand Jeesus Kristus, Sa oled oma ülestõusmise läbi surmalt võimuse võtnud ja elad. // Me
palume Sind, aita meid, et me kindlasti Sinusse usume ja Sind alati teenime, kuni me ükskord Sind selges
õndsuses ja igaveses rõõmus austame Sinu taevases riigis, // kus Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed
igavesti.

Kristuse taevaminemise pühal
ALGUSLAUL: Su taevaminemise peal’... (LR. 225).
ALGUSSALM: Nõnda ütleb Issand: Mina lähen üles oma Isa ja teie Isa juurde. — Au olgu Isale... (Joh. ev.
20,17).
LAULUPALVE: Sa võidukuningas ja Õnnistegija, kes Sa oled üles läinud taevasse ja kõik täidad, // me palume
Sind, valgusta meid, et me maa peal elades mõtleme nendele asjadele, mis üleval on, Sinu sõna ustavalt kuuleme
ja tõsises armastuses Sinu tahtmise järele elame ning ükskord Sinu juurde igavesse taevariiki jõuame, // kus me
Sind näeme, kiidame ja täname igavesti.

Nelipühil
ALGUSLAUL: Oh Püha Vaim, meil’ tule Sa... (LR. 276).
ALGUSSALM: Nõnda ütleb Jehoova: Ma tahan oma Vaimu valada kõige liha peale. — Au olgu Isale… (Joel
3,1).
LAULUPALVE: Issand Jumal, Püha Vaim, Sa oled nelipühi esimesel pühal kõigi jüngrite südamed imeliselt
valgustanud, rõõmustanud ja kinnitanud. // Me palume Sind, tule ka meie juurde, et me usus kindlaks,
armastuses tugevaks ja sõnakuulmises rõõmsaks saame, alati oma Issanda õigete jüngritena siin maa peal elame
ja Sina nõnda meid igavesele õndsusele pühitsed ja hoiad, // kes Sa Isaga ja Pojaga elad ja valitsed igavesti.

Kolmainu Jumala pühal
ALGUSLAUL: Au, kiitus olgu igavest... (LR. 1).
ALGUSSALM: Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega. — Au
olgu Isale… (2. Kor. 13,13).
LAULUPALVE: Halastaja, ustav Issand ja Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, me palume Sind südamest, // jaga
meile kõigile oma jumalikku armu, et õigesti usume, kristlikult elame ja Sind ükskord kõigi inglite ja äravalitute
seltsis Sinu aus näeme ja kiidame igavesti.

Lõikusepühal
ALGUSLAUL: Ma laulan suust ja südamest... (LR. 38,1.2.9).
ALGUSSALM: Kõikide silmad ootavad Sind, ja Sina annad neile nende roa omal ajal. — Au olgu Isale... (Ps.
145,15).
LAULUPALVE: Halastaja Jumal, armas taevane Isa! Me täname Sind, et Sa meie eest hoolt kannad ja meile
igapäevast leiba armulikult annad. // Me palume Sind, aita meid oma Püha Vaimu läbi, et me seda igapäev
tänuliku südamega vastu võtame, Sind tõelises armastuses ja vaikses sõnakuulmises teenime ja viimaks õndsaks

saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.

Usupuhastusepühal
ALGUSLAUL: Üks kindel linn ja varjupaik... (LR. 369).
ALGUSSALM: Me arvame, et inimene saab õigeks usu läbi, ilma käsutegudeta. — Au olgu Isale... (Rooml.
3,28).
LAULUPALVE: Issand Jeesus Kristus, armas Õnnistegija! Me täname Sind, et Sa meile oma armurikka
evangeeliumi selge sõna oled andnud, // ja palume Sind: aita meid oma Püha Vaimu läbi, et me kindlasti ja
ustavalt õiges usus seistes Sinu sõna mööda eluteed käime ja ükskord Sinu juurde taevasse jõuame, // kus Sind
igavesti kiidame ja täname.

Surnute mälestuse pühal
ALGUSLAUL: Jeesus, Õnnistegija… (LR. 572).
ALGUSSALM: Õndsad on need surnud, kes Issandas surevad. — Au olgu Isale... (Joh. ilm. 14,13).
LAULUPALVE: Issand Jeesus Kristus, Sina oled ülestõusmine ja elu. // Me täname Sind kindla ja kõikumata
lootuse eest, et kõik surnud, kes Sinus on magama läinud, viimsel päeval suure rõõmuga üles tõusevad, // ja
palume Sind, aita, et me usus, armastuses ja sõnakuulmises siin maa peal elades ükskord nende hulgas oleksime,
kes hõisates Sinu püha palge ette tulevad, et Sinu taevases riigis Sinu juures elada ja Sind igavesti kiita ja
austada.

