Jumalateenistused laste (ka leerilaste) loetamisel
1. KOGUDUSE laul.
2. ÕPETAJA (altari ees): Sinu sõna on mu jalale lambiks. Halleluuja!
KOGUDUS: Ja valguseks mu jalgteel. Halleluuja!
ÕPETAJA: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
KOGUDUS: Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.
3. ÕPETAJA: Issand olgu teiega!
KOGUDUS: Ja sinu vaimuga!
4. ÕPETAJA (altari poole):
Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa oled meile oma õndsaks tegeva sõna armust andnud, et meil tema sees elu
oleks, // me palume Sind, valgusta ja valitse oma Püha Vaimu läbi meid kõiki ja iseäranis neid oma lapsi, et
Sinu sõna meie seas selgesti ja puhtasti õpetataks ja hoolega kuuldaks ning südamesse tallele pandaks, // ja et
me selle läbi tõetundmises kasvaksime ja Sinu lastena seda mööda pühalt elaksime, temasse surmani jääksime ja
õndsaks saaksime // Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Või:
Issand Jeesus Kristus, Sina oled meie heaks ise lapseks saanud ja pühas kojas õpetajate seas viibinud, õpetades
ja õppides; // me oleme ka siin Sinu ja oma taevase Isa kojas koos Tema püha sõna kuulmas, et Sinu koguduse
usus ja tunnistuses õpetust saada. // Me palume Sind, valgusta meid oma Püha Vaimu läbi, et me tõetundmises
kasvaksime, igasuguse võõra ja valeõpetuse eest hoitud oleksime ja viimaks usu eesmärgile, hinge õndsusele
jõuaksime ja Sinu taevariiki saaksime, // kus Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti. Aamen.
KOGUDUS: Aamen! Aamen!
5. Loetamine lühikese lõppsõnaga.
Märkus 1. Kui loetamine peetakse leeriõpilastega, siis võetagu aluseks möödunud nädalal seletusel olnud õpetuse osa.
Märkus 2. Loetamist võib viimse leerinädala lõpul ühendada ka liturgiajumalateenistusega.

6. ÕPETAJA: Meie Isa…
KOGUDUS: Nüüd laulgem aamen…
7. ÕPETAJA: Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud! Halleluuja!
KOGUDUS: Igavesest ajast igavesti! Halleluuja!
Märkus. Kristuse kannatamise ajal jääb „Halleluuja" ära.

8. ÕPETAJA (altari poole):
Igavene, halastaja Jumal, me täname Sind kõigest südamest, // et Sina oma õndsakstegeva sõna meile oled
andnud ja ka oma Püha Vaimu meile jagad, et me, niihästi noored kui vanad, tõetundmises kasvaksime, usus ja
igas heas töös täielikumaks saaksime ning viimaks tõotatud pärisosa päriksime — // Jeesuse Kristuse, Sinu
armsa Poja, meie Issanda läbi.
Või:
Issand Jumal, taevane Isa, Sina oled meid ka täna oma õndsakstegevas sõnas lasknud õpetada, // me täname
Sind, et Sina selle hea töö, mis Sa meie sees oled alanud, ka tahad lõpetada ja meie seeläbi Sinu armu ja tõe
tundmises, sõnakuulmises ja armastuses Sinu vastu kasvame, sellesse kindlasti jääme ja õndsaks saame — //
Jeesuse Kristuse Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
Või (kui leerilaste loetamist peetakse liturgiajumalateenistuses):
Kõigeväeline, halastaja Jumal, armas taevane Isa, kes Sa kõike head meie sees alustad ja lõpetad, // me kiidame
ja täname Sind, et Sina need lapsed pühas ristimises oled uuesti sünnitanud ja neid nüüd ka oma sõna läbi nõnda
oled valgustanud, et nemad ise Sinu armu ja heldust ja Jeesust Kristust, Sinu armast Poega, oma Issandat ja
Õnnistegijat on täiesti tundma õppinud ja nüüd on valmis oma usku tunnistama ja Sinule ustavust tõotama. // Me
palume Sind, lõpeta ise töö, mida Sa nendes oled alustanud ja edendanud. Hoia ja kasvata nendes Püha Vaimu

andi, et nad alati Sinu õigete lastena Sinu sõna kuuldes ja Sinu tahtmist täites Sinu teedel käiksid. // Aita armust,
et nad maailma kavaluse ja valeõpetuse läbi ei laseks endid Sinust ja tõetundmisest lahutada ja ära eksitada, vaid
et nad ikka ja igal pool kindlasti usus seisaksid, heas võitluses otsani kindlaks jääksid ja viimaks õndsaks
saaksid — // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
KOGUDUS: Aamen.
9. ÕPETAJA õnnistab kogudust.
KOGUDUS: Aamen! Aamen! Aamen!
10. Lõpplaul.
Märkus. Kui loetamist toimetatakse peajumalateenistuses, siis sünnib see ilma eriliturgiata pärast kirikupalvet.

