Evangeeliumi-Luteri Usu Kirikusse vastu- ja tagasivõtmine
Vastuvõtmine
Vastuvõtmine toimub peajumalateenistuses leerilaste õnnistamise kujul või järgmise
korra kohaselt Introituse ja Gloria Patri järel.
1. ÕPETAJA kõne vastuvõetavale ja kogudusele.
Märkus. Kõne alguses ütleb õpetaja: Sina igatsed vastuvõtmist Evangeeliumi-Luteri Usu Kirikusse, olles jõudnud äratundmisele,
et selles Kirikus Jumala sõna selgesti ja puhtasti õpetatakse ja sakramendid Issanda Jeesuse Kristuse seadmist mööda jagatakse.
Sellepärast tahame sind nüüd oma Kiriku liikmeks vastu võtta. Enne seda aga kuule Jumala sõna, mille me leiame...

2. Tunnistuse ja tõotuse talitus.
Ja nüüd, Issandas armastatud vend (õde), küsin ma sinult elava Jumala ees, kes kõik
kuuleb ja näeb ja kes on püha vihaga Jumal ning karistab ülekohut, — ja selle
koguduse ees:
1) Kas sa tunned täiesti, et Evangeeliumi-Luteri Usu Kirikus Jumala sõna selgesti ja
puhtasti õpetatakse ja pühad sakramendid Issanda Jeesuse Kristuse seadmist mööda
talitatakse? Siis kinnita seda, üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
2) Kas sa tõotad Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku usutunnistust, nõnda kui sind selles
Jumala sõna alusel on õpetatud, ustavalt omaks pidada, hoolega seda mööda elada
ning kiusatustest, ristist ja tagakiusamisest hoolimata kindlasti temasse otsani jääda?
Siis kinnita seda, üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
3. Vastuvõtmise talitus.
Issand on seda kuulnud! Selle sinu tunnistuse ja tõotuse peale võtan ma oma ameti
poolest kui Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku kutsutud ja seatud sulane tema nimel
sind nüüd vastu selle Kiriku täisõiguslikuks liikmeks, nõnda et sa täiesti osa saad
kõigist armuandidest, õnnistustest ja õigustest, mis Issand temale on andnud, ja
kohustustest, mis Kiriku liikme kohased on! — Võta vastu õnnistus:
(Vastuvõetav põlvitab, õpetaja, käed tema peale pannes, ütleb):
Kõigeväeline Jumal lasku korda minna hea töö, mis Tema sinus on alanud, ja
kasvatagu sinus Püha Vaimu andi usu kosutuseks ja jumalakartuse kinnituseks,
kannatlikkuseks kõiges ahastuses ja igavese elu õndsaks lootuseks — Jeesuse
Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda läbi. Aamen.
4. Palvetagem (altari poole):
Kõigeväeline, igavene Jumal ja Isa, me täname Sind, et Sa oma armsa Poja Jeesuse
Kristuse Kiriku maa peale oled asutanud, meile selles oma sõna ja sakramendi
andnud, neid selgena ja puhtana meile hoidnud, ja ka seda venda (õde) oled oma
Vaimu läbi juhatanud, nõnda et ta Sinu õndsakstegevat tõtt meiega ühes rõõmsasti
tunnistab. Me palume Sind, kinnita teda, et ta tõe sisse jääks, Sinu püha nime vaga
eluga austaks, oma risti kannatlikult kannaks, mitte araks ei läheks ega Sinust
taganeks, vaid otsani oma usku alati kartuseta tunnistaks ja temasse kindlaks jääks,
nõnda et ta, kui tema viimne tund kätte jõuab, Jeesuse Kristuse vahva võitlejana Sinu
rõõmusse läheks. Kuule meid Issand, kõigeväeline Jumal, Jeesuse Kristuse, oma

armsa Poja, meie Issanda pärast, kes Sinuga ja Püha Vaimuga, ainus ja tõeline Jumal,
elab ja valitseb ikka ja igavesti. Aamen.
5. Soovisõna: Issanda arm olgu alati sinuga! Mine rahuga! + Jumalateenistus jätkub
hariliku korra järele.
Tagasivõtmine
1. Õpetaja kõne tagasivõetavale ja kogudusele.
Märkus. Kõne alguses ütleb õpetaja: Sina igatsed vastuvõtmist Evangeeliumi-Luteri Usu Kirikusse, kust sa olid taganenud, olles
jõudnud äratundmisele, et selles Kirikus Jumala sõna selgesti ja puhtasti õpetatakse ja sakramendid Issanda Jeesuse Kristuse
seadmist mööda jagatakse. Sinu tungival palvel tahame sind nüüd kristlikus armastuses oma Kiriku osadusse uuesti vastu võtta.
Enne seda aga kuule Jumala sõna, mille me leiame...

2. Tunnistuse ja tõotuse talitus.
Ja nüüd, Issandas armastatud vend (õde), küsin ma sinult elava Jumala ees, kes kõik
kuuleb ja näeb ja kes on püha vihaga Jumal ning ülekohut karistab, — ja selle
koguduse ees:
1) Kas sa oled nüüd tõesti sellele äratundmisele jõudnud, et Evangeeliumi-Luteri Usu
Kirikus Jumala sõna selgesti ja puhtasti õpetatakse ja pühad sakramendid Issanda
Jeesuse Kristuse seadmist mööda talitatakse, siis kinnita seda, üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
2) Kas sa tunned, et sa oled eksinud ja pattu teinud, lahkudes selle puhta sõna ja
sakramendi Kirikust, ja kas sul on tõsine igatsus meie Kirikusse tagasi tulla, siis
kinnita ka seda siin avalikult, üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
3) Kas sa tõotad nüüdsest peale Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku usutunnistust
ustavalt ja kõikumata omaks pidada, hoolega seda mööda elada ning kiusatustest,
ristist ja tagakiusamisest hoolimata kindlasti temasse otsani jääda? Siis kinnita seda,
üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
3. Vastuvõtmise talitus.
Issand on seda kuulnud! — Selle sinu tunnistuse ja tõotuse peale võtan mina oma
ameti poolest kui Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku kutsutud ja seatud sulane tema
nimel sind nüüd uuesti vastu selle Kiriku täisõiguslikuks liikmeks, nõnda et sa jälle
täiesti osa saad kõigist armuandidest, õnnistustest ja õigustest, mis Issand sellele
Kirikule on andnud, ja kohustustest, mis koguduseliikme kohased on! — Võta vastu
õnnistus!
(Vastuvõetav põlvitab, õpetaja, käed tema pea peale pannes, ütleb):
Sina oled nüüd jälle meie vend (õde), meiega ühendatud ühise tunnistuse ja osaduse
sidemega. Kõigeväeline Jumal aidaku sind oma uuendatud tõotust edaspidi ustavalt
täita. Tema kasvatagu sinus Püha Vaimu andi usu kosutuseks ja jumalakartuse
kinnituseks, kannatlikkuseks kõiges ahastuses ja igavese elu õndsaks lootuseks —
Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda läbi. Aamen.
4. Palvetagem (altari poole): Kõigeväeline, igavene Jumal ja Isa, me täname Sind, et
Sa oma armsa Poja Jeesuse Kristuse Kiriku maa peale oled asutanud, meile temas
oma sõna ja sakramendid andnud, need selged ja puhtad meile hoidnud ja ka seda

venda (õde) oled oma Vaimu läbi juhatanud, nõnda et tema Sinu õndsakstegevat tõtt
meiega ühes rõõmsasti tunnistab. Me palume Sind: kinnita teda, et ta tõe sisse jääks,
Sinu püha nime vaga eluga austaks, oma risti kannatlikult kannaks, mitte araks ei
läheks ega Sinust taganeks, vaid otsani oma usku alati ilma kartuseta tunnistaks ja
kannatuseski temasse kindlasti jääks, nõnda et ta, kui tema viimne tund kätte jõuab,
Jeesuse Kristuse vahva võitlejana Sinu rõõmusse läheks. Kuule meid Issand,
kõigeväeline Jumal, Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda pärast, kes
Sinuga ja Püha Vaimuga, ainus ja tõeline Jumal, elab ja valitseb ikka ja igavesti.
Aamen.
3. Soovisõna. Issanda arm olgu alati Sinuga! Mine rahuga! +
Jumalateenistus jätkub hariliku korra järele.

