Vabariigi aastapäeval (Rahvuslikul tähtpäeval)
Algusosa
1. KOGUDUS: Alguslaul.
2. ÕPETAJA (koguduse poole): Introitus.
a) Jehoova on kuningas, maa olgu väga rõõmus! Igaveseks ehitasid Sa helduse, taevastesse Sa rajasid oma
ustavuse. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehoova, rahvas, kelle Ta enesele on pärisosaks valinud. Ma tahan
Jehoova suurest heldusest igavesti laulda, põlvest põlveni kuulutan ma Sinu ustavust oma suuga (Ps. 97,1;
89,2.3; 33,12). Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Või:
b) See on see päev, mille Jehoova on teinud, olgem väga rõõmsad ja rõõmustagem temast. Õnnistatud olgu,
kes tuleb Jehoova nimel, me õnnistame teid Jehoova kojast. Jehoova nõu jääb seisma igavesti, Tema südame
mõtted põlvest põlveni. Sina oled mu Jumal ja ma tahan Sind tänada, mu Jumal, ma tahan Sind ülistada (Ps.
33,11; 118,24.26. .28). Au olgu Isale...
Või:
c) Ma tahan kuulda, mida Jehoova Jumal räägib, sest Tema kuulutab rahu oma rahvale ja oma vagadele.
Jehoova suretab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle üles. Jehoova teeb kehvaks ja teeb rikkaks, Ta
alandab, Tema ülendab ka. Ta tõstab vaese üles põrmust. Alandage siis endid Jumala vägeva käe alla, et Ta
teid ülendaks omal ajal. Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes
Tema kavatsuse järele on kutsutud. Au olgu Isale... (Ps. 85,8; 1. Saamuel 2,6.7; 1. Peetr. 5,6; Rooml. 8,28).
KOGUDUS: Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.
3. ÕPETAJA: Patutunnistus (Confiteor).
KOGUDUS: Issand, halasta! Kristus, halasta! Issand, halasta!
ÕPETAJA: Armukuulutus (Absolutio).
KOGUDUS: Aamen.
4. ÕPETAJA: Au olgu Jumalale kõrges (Gloria in excelsis)!
KOGUDUS: Au, kiitus olgu igavest... (LR. 1,1).
Märkus. Kannatamise ajal:
ÕPETAJA: Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja au igavesti.
KOGUDUS: Oh süüta Tall, oh Jeesus... (LR. 181).

Sõna ja palve talitus
5. ÕPETAJA: Rahvad, tänage meie Jumalat! Halleluuja! KOGUDUS: Kostku valjusti Tema kiitus! Halleluuja!
Või:
ÕPETAJA : Jehoova on mu tugevus ja kiituselaul. Halleluuja!
KOGUDUS: Tema parem käsi teeb vägevaid tegusid! Halleluuja!
6. ÕPETAJA: (Salutatio): Issand olgu teiega! KOGUDUS: Ja sinu vaimuga!
7. ÕPETAJA: Palugem (collecta).
a) Issand Jumal, taevane Isa, // me täname Sind, et võime täna Sinu püha palge ette tulla Sind kiitma ja
tänama kõige Sinu armu ja pika meele eest, millega Sa meie maad ja rahvast siitsaadik oled kandnud ja
aidanud. // Me palume Sind, õnnista oma püha armusõna kuulutamist ning ühenda meid sõna kuulmises ja
palves Sinuga ja isekeskis Sinu pühaks koguduseks, // et me tarkuses ja jumalakartuses kasvame, Sinu
jumaliku armu elavas usus alati ära tunneme ja Sind, kõigi isandate Issand, ustavalt teenime, // kes Sa Pojaga
ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
b) Sõja ning segaduste kartuses:

Igavene, kõigeväeline Jumal, taeva ja maa kuningas ning valitseja, // Sinu aujärg on kinnitatud igavesti ja
Sinu käes on sõja ja rahu ajad. // Me palume Sind, ole meie ligi ja aita meid armust, et me oma südame
rahutuse ning ajaliku raskuste hirmu üle võidu saame, // igal ajal iseendid, oma maa ja rahva Sinu armu
hooleks usaldame, Sinu varju ja kaitse all julgesti elame ja raskustele, mida Sa meile saadad, Sinust kinni
hoides kindlal meelel vastu läheme — // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda pärast.
c) Sõja ajal:
Püha õige Jumal, halastaja Isa taevas, // Sa murrad oma kõigeväelise käega katki vaenlase ammu ja peksad
puruks nende odad, // me hüüame Sinu poole: tõuse üles meile abiks ja päästa meid armulikult sõja
hävitusest ja kannatustest, tee lõpp verevalamisele, vihale ja vaenule ning vii kõik rahvad jälle leppimisele ja
rahule, // et me Sind, Sa ülem kuningas ja valitseja, tänulikust südamest kiidame ja Sinu nimele, Sa
Kõigekõrgem, laulame, // kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
KOGUDUS: Aamen! Aamen!
8. ÕPETAJA: Lectio. (Ps. 46; 85,8—14; Jes. 40,27—31; 55,6— 13; Jer. 29,11—14; Jer. nutulaulud 3,55—64;
Joh. ev. 16,20—24; Rooml. 8,31—39; 13,1—5 jt.)
KOGUDUS: (epistli järele) Halleluuja! Halleluuja! Halleluuja!
(Evangeeliumi järele) Kiitus olgu Sulle, oh Kristus!
Märkus. Kannatamise ajal lauldakse sõnade ,,Halleluuja!” ja „Kiitus olgu Sulle, oh Kristus!” asemel ainult „Aamen.”

9. Õ P E T A J A: Loeb usutunnistuse (Credo).
Märkus. Kui on vaja jumalateenistust lühendada, võivad pp. 3,4,5 ja 9 ära jääda.

10. KOGUDUS: Pealaul.
11. ÕPETAJA peab jutlust.
12. KOGUDUS : Kantslisalm.
13. a) Isamaa vabaduse eest langenute mälestamine ja eestpalved.
b) Teadaanded.
14. ÕPETAJA: Rahusoov.

Palve ja õnnistamine
15. ÕPETAJA (altari ees) (Benedicamus): Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud! Halleluuja!
KOGUDUS: Igavesest ajast igavesti! Halleluuja!
Märkus. „Halleluuja” kohta vt. märk. p. 8.

ÕPETAJA: Palvetagem. Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa valitseja, Sina oled meie õige eluase ja varjupaik
ja Sinu igavesed käsivarred on all maa peal. Me tõstame oma silmad üles Sinu poole, kellelt meie abi tuleb.
(Sinu käsi on olnud raskesti meie peal, aga Sa oled meie põlve jälle pööranud ja meie maa ja rahva suurest
hädast välja aidanud.) Me oleme võinud möödunud aastal rahus ning Sinu õnnistusega oma kodu ehitamise
tööd jätkata ja raskeid haavu parandada. (Issand Jumal, me täname Sind ja kiidame Sinu püha nime!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Meie Isa Jeesuses Kristuses, Sinu poole saadame oma palved usus ja lootuses. Kasvata oma riiki maailmas,
et Sinu au ilmuks kõigi maade ja rahvaste üle. Saagu Sinu õiguse ja armastuse vägi tugevaks inimeste
südametes ja elus. Saada korda, et kõik rahvad leiaksid tee rahule, kus häda ja hirm on kadunud ning
ülekohus ja halastamatus annavad aset õigusele ja headusele Sinu Vaimu juhatusel. Tee, et rahvaste juhid ja
valitsejad laseksid ennast juhtida Sinu püha sõna tõest ja väest, mis Jeesuses Kristuses on ilmunud. Õnnista
selleks oma sõna kuulutamist kogu maailmas. Too enese juurde tagasi kõik, kes Sinust on ära taganenud.
(Ole meile armuline ja kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Helde Jumal, vaata ka edaspidi armuga meie maa ja rahva peale. Anna meile andeks, milles oleme Sinu
vastu eksinud. (Õpeta meid mõistma Sinu mõtteid, mis Sa paned murepäevadesse, ning nägema õnnistust,
mis on varjul kannatustes.) Õnnista meie rahva elu ja tööd. Juhata ja kinnita oma Vaimu läbi Vabariigi
Presidenti, Valitsust ja kõiki, kes seisavad meie kodu ehitamise töös. Anna meile süda, mis alistub Sinu

tahtmisele, ja meel, mis nõuab Sinu riiki ja õigust. Tee, et jumalakartus, südamepuhtus, ausus ja õiglus ning
armastus pühitseks meie tööd ja tegu. Hoia meist eemale välised hädaohud ja kõik, mis meie keskel rikub
rahu ja üksmeelt. (Tõmba meid enesele lähemale, et suudaksime olla kindlad usus ja teha oma tööd lootuses
Sinu armunõu avalikuks saamisele meie rahva kohta, siis kui Sinu aeg on tulnud.) Ole ligi kõigile, kes
käivad kannatuse teed ihu hädas ja hinge vaevas. Võta oma varju alla kõik, kes oma kodust ja omaste keskelt
vägivaldselt võõrsile on viidud. Ole varjupaigaks ja armuandjaks vaeslastele ja kodutuile. Kinnita neid, kes
on kurvad omaste pärast, kelle tee on kadunud sinna, kuhu armastuse silm ei ulata nägema ega käsi aitama.
Mõtle nende peale, kes oma rahva kodu kaitstes on kaotanud tervise ja pidanud enese peale võtma raskete
vaevade koorma. Kasvata meie armastust isekeskis, et oleksime valmis jagama nende muret ja kandma
üksteise koormat. (Aga Issand, meie vanemate Jumal, kui see on hea Sinu meelest, siis aita, et meie rahva
lapsed, vanad ja noored, kõigist maailma otsadest koguneksid jälle oma põlisesse kodusse, mis Sa meie
vanemaile oled andnud. Sina, kes Sa oled meie rahva lasknud paljudest viletsustest ja hädaohtudest läbi käia
ega ole oma kätt meilt mitte tagasi tõmmanud, Sina võid teha, et varemeil tõuseb uus elu ning valitseb rahu
ning rõõm.) (Sinu peal on meie lootus, ole meie päike ja kilp ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Ja viimaks, Issand, valitseja elu ja surma üle, Sinu halastuse järje ette saadame need, kes meie keskelt
igavikku on läinud, iseäranis ka need, kes on oma elu andnud oma rahva eest. Lohuta ja kinnita leinajaid.
Aita meid Sinu käest kinni hoida, kui tuleb viimsesse võitlusesse astuda. Saada meid siis oma käe kõrval
surmaööst läbi igaviku valgusesse — Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
Meie Isa, kes Sa oled laevas ..... kurjast.
K O G U D U S: Sest Sinu on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
16. ÕPETAJA: Õnnistamine.
KOGUDUS: Aamen! Aamen! Aamen!
17. KOGUDUS: Lõpplaul.

