Erijumalateenistuste kord
Hommiku- ja õhtuteenistused
1. ALGUSLAUL.
2.„DEUS IN ADJUTORIUM” ja „GLORIA PATRI”, õpetaja ja koguduse poolt vastastikku lauldud:
ÕPETAJA (altari poole) laulab: Issand, ava minu huuled!
KOGUDUS: Siis peab mu suu Sinu kiitust kuulutama.
ÕPETAJA: Oh Jumal, tõtta mind päästma!
KOGUDUS: Jehoova, rutta mulle appi!
ÕPETAJA: Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule!
KOGUDUS: Nõnda kui alguses oli...
3. TERETUS (Salutatio).
4. LAULUPALVE (collecta).
5. Kirja lugemine (Lectio), selle sisule vastav kõne (vt. p. 7).
6. Pealaul.
7. Õpetaja kõne (kantslist või altarilt), mis lõpeb soovisõnaga.
Märkus. Kui kantslist tehakse eestpalveid või on teadaandeid, siis asetatakse kõne järele laulusalm ning kantsliteenistuse osa lõpeb
tavalise korra järele õpetaja soovisõnaga.

8. Koguduse laul.
9. Palve (altari ees) (vt. lk. 65, 72), mis lõpeb Meie Isa palvega.
10. Tänu ja kiitus (Laudatio).
11. Laulupalve (collecta).
12. Õnnistamine.
13. Lõpplaul.
Märkus 1. Kui teenistuse lühendamine on vajalik, siis võib alata p. 6-ga.
Märkus 2. Kui Pihtitalitus ühendatakse hommiku- või õhtuteenistusega, siis on soovitatav, et kõne (p.7) oleks ühtlasi pihtikõne, mis altari
ees peetakse. Pihtikohasele laulusalmile (p. 8) järgneb siis lühike palve, mis lõpeb Meie Isa palvega. Selle järele loetakse pihtimanitsuse
lõppsõnad „Enne kui te nüüd Jumala ees ...” (vt. Pihtitalitus) ning pihtitalitus toimub Agendas ettenähtud korra järele. Järgneb
jumalateenistus p. 10-st peale lõpuni.

Piibli- ja misjonitund
1. Koguduse laul.
2. Õpetaja kõne (kantslis), mis lõpeb soovisõnaga (vt. erijumalateenistuse kord p. 7).
3. Koguduse laul.
4. Palve (altari ees), lõpeb Meie Isa palvega.
5. Tänu ja kiitus (Laudatio).
6. Laulupalve (collecta).
7. Õnnistamine.

8. Lõpplaul.

Palveid piiblitunnis
1. Issand Jeesus Kristus, Sa meie hingede karjane ja ülevaataja, Sa oled meile oma õndsakstegeva sõna
ilmutanud ja lased seda veel kuulutada. Me palume Sind, tee, et Sinu sõna hea seeme langeks meie südameisse,
juurduks seal sügavasti ja kannaks sajakordset vilja, nõnda et me maailmale ja patuhimudele sureksime ega
elaks mitte enestele, vaid Sinule ja Sinu nime auks ja Sinus õiguse, tõsise rahu ja igavese rõõmu leiaksime. Oma
armu, helduse ja halastuse pärast kosta meie eest, kes Sinu nimel palume: Meie Isa...
2. Issand Jeesus Kristus, Sa meie usu ülim saatja ning õpetaja! Me täname Sind kõigest südamest, et Sa meile
alati oma õndsakstegevat evangeeliumi lased kuulutada, ja palume Sind, olgu Sinu kallis sõna, mida me täna
kuulda saime, meile õnnistuseks. Süüta õige õndsakstegeva tundmise küünal oma Püha Vaimu läbi meie sees
ikka enam põlema, et me jumalikus tões päevpäevalt ikka sügavamalt juurduksime ja kindlasti Sinu armusse
jääksime. Kasvata meie jõudu, et suudaksime head pühitsuse võitlust võidelda, usus iga päev kasvaksime ja
selle varal liha, saatana ja maailma kiusatused võidaksime ning maise elu lõpule jõudes oma usu eesmärgina
igavese elu saavutaksime. Kosta meie eest Isa aujärje ees, sest Sinu nimel me palume: Meie Isa...
3. Kõigeväeline, halastaja Jumal ja Isa, me täname Sind Sinu selge ja õndsakstegeva sõna õpetuse eest ja palume
Sind, anna meile oma Püha Vaimu abi, et me seda sõna heas ja kaunis südames hoiame ja rohket vilja kanname.
Hoia meid oma selge sõna juures ja astu väega vastu vägivallale ja kavalusele, mis selle vastu võitleb. Anna
meile kõik andeks, misläbi ka meie tema vastu oleme eksinud, ja kata meie üleastumine oma Poja Jeesuse
Kristuse kõige pühama ohvrisurma pärast. Vaata armuga meie murede ja vajaduste peale ja tee, et me Sinu varju
all oma elu rahulikult saaksime lõpetada ja Sind alati kiita ja austada sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse,
meie Issanda läbi, kelle nimel me palume: Meie Isa...

Misjonitunnis

1. Issand Jeesus Kristus, maailma Õnnistegija, Sa oled kõigi patuste eest oma kalli vere valanud ja oma jüngreid
käskinud armuõpetust kõigile rahvaile kuulutada. Me kiidame ja täname Sind, et Sa meile oma kalli sõna
valguse armust oled andnud ja meid pühas ristimises oma koguduse liikmeiks vastu võtnud. Sa oled tõotanud
palveid kuulda, siis me palume ja hüüame Sind appi: Aita, et neid ikka rohkem Sinu juurde kogutaks, kes Sinust
kaugel on, ja anna, et misjonitöö ikka rikkalikumat vilja kannaks. Juhata, lohuta ja kinnita ise oma sulaseid, kes
nende keskel tööd teevad, ja anna neile head vilja näha sõnast, mis mitmes hädas ja viletsuses nende südamete
põudsele põllumaale külvatakse, kes Sind veel ei tunne. Kaitse ja hoia hingi, keda Sina nende hulgast oled
kutsunud, ja aita neid oma Püha Vaimu läbi ustavalt tõe sisse jääda. Kaota kõik pimeduse teod maa pealt ja tee
lõpp patuhädale meie hulgas ning igal pool, et Sinu riigi ehitamine edeneks ja kasvaks ja Sinu püha nime
päevatõusust loojakuni austataks ja kiidetaks. Meie Isa...
2. Halastaja Jumal ja Isa, me kiidame ja täname Sind, et Sa oma armsa Poja meile tarkuseks ja õiguseks,
pühitsuseks ja lunastuseks oled saatnud ja meid oma armuriiki maa peal, pühasse ristikogudusse oled kutsunud
ja vastu võtnud. Anna, et me seda armu õieti tunneme ja usus ikka kindlamaks saame. Õnnista oma sõna
kuulutamist kõigis kogudustes ja vala oma Püha Vaimu kuulutajate ja kuuljate pele. — Halastaja Isa taevas, veel
on palju neid, kes Sinust ja Sinu rahust kaugel on, ja palju rahvaid käib alles südame pimeduses. Halasta nende
peale! Lase ka neile oma evangeeliumi valgus paista ja ava nende silmad, et nad Sind ja Sinu armu imeasju
tundma õpiksid, ja aita, et nad Sinu Pojas Jeesuses Kristuses elu ja õndsuse leiaksid. Läkita oma käskjalad välja
kogu maailma õnnistusesõna kuulutama kõigile rahvaile. Ehi neid usu ja armastusega, kindla meele ja
alandlikkusega, tarkuse ja ustavusega, et nad Sinu selget armuõpetust Sinu õigete teenritena rõõmsa suuga
kuulutaksid ja oma tööd teeksid nõnda, et Sinu Vaim ja vägi ka nende kaudu avalikuks saaks. — Aga meile ja
kõigile oma koguduse liikmeile anna armu, et me elavas usus ja tegevas armastuses valmis oleme igaüks oma
jõudu mööda Sinu riigi levitamise tööst osa võtma. See on ju Sinu töö, oh Jumal! Sina oled seda alustanud, Sina
lõpetad selle. Aita, et kõik, kes hommiku ja õhtu, lõuna ja põhja poolt Sinu riiki on tulnud ja edaspidi veel
tulevad, ikka enam üheks pühaks ja õndsaks koguduseks koguneksid, kuni viimaks Sinu tõotust mööda üks kari
on ühe karjase all ja kõik keeled Sinu auks tunnistavad, et Jeesus Kristus on Issand, kes Sinuga ja Püha Vaimuga
elab ja valitseb igavesti, ja kelle nimel me palume: Meie Isa...

3. Ole kiidetud, Jeesus Kristus, Sa maailma Õnnistegija! Sina oled oma kalli verega kõik inimesed enese omaks
ostnud ja tõotanud, et Sinu evangeeliumi kuulutatakse kõigile rahvaile, sest Sinu nimi on see, mida kõik keeled
peavad tunnistama ja mille ees kõikide põlved nõtkuvad. Sellepärast vaatame igatsuse, lootuse ja rõõmuga
maailma rahvaste peale, kellele Sinu sõna elusõnumina kuulutatakse. Issand, Sina ei lase seda tühjalt tagasi
tulla. Sa tõestad maailma otsadeni, et Sinu armuõpetus on Jumala vägi, mis teeb õndsaks kõiki, kes usuvad. —
Me palume Sind: Ilmu varsti igal pool paganaile kui halastaja Õnnistegija, kes kadunuid otsib ja eksinuid tagasi
toob, ja kui Issand, kellele on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ole päikeseks ja kilbiks kõigile, kes Sinu
nime kuulutavad. Kasvata nende arvu ja ehi neid oma Vaimuga, et nad Sinu sõna mõõka pimeduse võimu vastu
hästi tarvitavad. Anna neile võitlemises oma rahu tunda, ja kui nad ka silmaveega külvavad, siis luba neid
rõõmuga lõigata ja palju vihke Sinu aita koguda. Hoia ja kasvata ristirahva keskel hoolt oma sõna levitamise ja
oma püha nime au pärast. Sind, meie Issand ja Õnnistegija, hüüame appi, ole meile armuline ja õnnista meid,
lase oma pale paista meie peale, et meile usaldatud tööd ustavalt teeme ja ka paganad Sinu õnnistust kiidavad.
Sinu nimel palume täis usulootust: Meie Isa...

Vana-aasta õhtu jumalateenistus

ILMA ARMULAUATA
Jumalateenistuse kord on sama, mis eespool (vt. lk. 169) on ette nähtud. Laulupalved ja kirikupalved vt. lk. 85.

ARMULAUAGA
Liturgia kord sama, mis eespool mainitud, kuid p. 8-st alates täiendatakse seda vastavalt:
9. Soovisõna (vt. lk. 170 märkus p. 7 juurde).
10. Laulusalm.
11. Kirikupalve (altari ees) ilma Meie Isa palveta.
12. Pihtilaul. Pihtilised kogunevad altari ette.
13. Pihtitalitus: Kõne pihtimanitsusega (Enne kui teie ...), patutunnistus, armukuulutus.
14. Armulauatalitus peajumalateenistuse korra järele.
15. Lõpposa peajumalateenistuse korra järele.

Kannatamiseaja jumalateenistus
ILMA ARMULAUATA
1. Laul.
2. Algussalmid (Introitus): Kristus on tulnud tulevaste heade andide ülempreestrina ja on oma verega ükskord
pühasse paika läinud ning igavese lunastuse saavutanud. Karistus oli Tema peal, et meil rahu oleks, ja Tema
muhkude läbi on meile tervis tulnud. — Au olgu Isale…
3. Tervitus (Salutatio).
4. Laulupalve (vt. lk. 92).
5. Kirjasõna lugemine (Lectio).
Märkus. Kannatamise lugu loetakse jumalateenistuste arvule vastavalt jagatud osades. Kristuse ristisurma ja matmise lugu kantagu ikka
ette suurel reedel. Lugemise vahel võib kannatamiseajalaule laulda.

6. Laul.
7. Õpetaja kõne (kantslis või altari ees) kannatamiseloo või mõne muu sündsa kirjasõna alusel.

Märkus 1. Vt. lk. 170.
Märkus 2. Kui kõne peetakse altari ees ning kannatamiseloo alusel (p. 5), siis jäägu koguduse „aamen". mis järgneks kirja lugemisele,
samuti laul (p. 6) ära.

8. Laul (võib ära jääda, kui kõne peetakse altari ees ning sellele järgneb kutse palvele).
9. Kirikupalve (vt. lk. 93) altari ees. Meie Isa...
10. Tänu ja kiitus (Laudatio).
11. Laulupalve.
12. Õnnistamine.
13. Lõpplaul.
ARMULAUAGA
Algus sama, mis armulauata jumalateenistuses. Siis järgneb:
9. Lühike palve ilma Meie Isa palveta (vt. lk. 92).
10. Pihtilaul (Pihtilised kogunevad altari ette).
11. Pihtitalitus: Kõne (kui seda ei ole peetud p. 7-e kohaselt), pihtimanitsus, patutunnistus ja armukuulutus.
12. Laul.
13. Armulauatalitus ja lõpposa.
14. Lõpplaul.

Jumalateenistus misjonipühal

Misjonipüha jumalateenistus, mis peetakse hariliku jumalateenistuse ajal enne lõunat, toimub
peajumalateenistuse korra järele.
Pärastlõunast või õhtust misjonijumalateenistust võib pidada misjonitunnina (vt. lk. 56,130) või järgmiselt:
1. Alguslaul.
2. Algussalmid (Introitus).
3. Salm (versiculus).
4. Tervitus (Salutatio).
5. Laulupalve (collecta).
6. Kirjasõna lugemine (Lectio).
7. Pealaul.
8. Jutlus (kantslisalmi ja soovisõnaga).
9. Laul.
10. Kirikupalve (altari ees), mis lõpeb Meie Isa palvega.
11. Tänu ja kiitus (Laudatio).
12. Laulupalve (collecta).
13. Õnnistamine.
14. Lõpplaul.

Jumalateenistus surnuaiapühal

Kui jumalateenistus peetakse enne lõunat ja mitte otse peajumalateenistuse järele, siis tuleb see pidada täielikult
peajumalateenistuse korra järele (algussalmid, laulu- ja kirikupalved, vt. vastavas kohas).
Kui surnuaiajumalateenistus järgneb jumalateenistusele, milles olid Confiteor ja Credo, või pärast lõunat, siis
võib selle pidada erijumalateenistuse korra järele, algusliturgiaga ja lõpposaga või ilma nendeta (laul, kirjasõna
lugemine, laul, jutlus, laul, palved, laul, õnnistamine, laul).
Sündsad kirjasõnad lugemiseks: Ps. 90,2—12; Jes. 40,1—11; Mark. ev. 13,5—16 ja 21—27; 2. Kor. 5,1—10;
Joh. ilm. 20,1—15; 7,9—17; 21.1—17 jt.

