Pihti kord
Peajumalateenistuses
Pihtitalitus toimub pärast Introitust ja Gloria Patrit.
1. Pihtilised kogunevad alguslaulu ajal altarivõre ette. Vajaduse korral kutsub õpetaja neid,
näit. järgmiselt: (Nõnda ütleb Issand: Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud
olete, ja Mina annan teile hingamise).
2. ÕPETAJA peab pihtikõne, lõpetades selle järgmise pihtimanitsusega:
Enne kui te nüüd Jumala ees oma patud üles tunnistate, mõtelge veel ja võtke südamesse, et
üksnes neile on pattude andeksandmine tõotatud, kes südamest oma patud üles tunnistavad ja
tahavad need maha jätta ja kõik lootuse panevad ainuüksi Jumala armule ja halastusele, mis
Kristuses on ilmunud. Aga kes uskmatud on ja meelt ei taha parandada, kes meelega Jumala
püha tahtmise vastu teevad ja ka edaspidi oma pattudesse tahavad jääda, need teadku, et
Jumal neile nende pattusid andeks ei anna, vaid et nende patud neile kinnitatakse, kui nad
ümber ei pöördu ega meelt paranda. Sest Jumal ei anna ennast mitte pilgata, vaid Tema
mõistab oma rahva üle kohut. Seepärast hakake õige meeleparanduse ja kindla usuga kinni
sellest armulikust, kõikumatust tõotusest, mis Issand ise kõigile neile on andnud, kes oma
patu pärast kurvad on, sest nende kõigi kohta kehtib Tema sõna: „Tulge Minu juurde kõik,
kes te vaevatud ja koormatud olete, ja Mina annan teile hingamise!” Ja veel: „Kes Minu
juurde tuleb, seda ei lükka Ma mitte välja.” Seepärast vaata Jumala heldust ja hirmu; hirmu
küll neile, kes on langenud, aga heldust sinule, kui sa jääd armu sisse. Aamen.
Märkus. Pihtimanitsuse sõnad tuleb iga pihtikõne lõpul lugeda, kui nende sisu juba pihtikõnes ei ole täielikult esitatud.

3. ÕPETAJA:
Alandage endid nüüd Jumala palge ette, põlvili heites, ja tunnistage Temale südamest oma
patud üles, nõnda üteldes (pihtilised põlvitavad):
(altari poole) Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa! Mina vaene patune inimene tunnistan Sinule
oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina Sinu viha ja Sinu
nuhtluse ajalikult ja igavesti küll väga olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga
kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun Sind Sinu põhjatuma halastuse ja Sinu armsa
Poja Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast: Ole Sa mulle
vaesele patusele inimesele armuline ja halasta mu peale, anna mulle andeks kõik minu patud
ja anna mulle armust oma Püha Vaimu väge, et ma oma elu võiksin parandada! Aamen.
KOGUDUS laulab: Issand, halasta! Kristus, halasta! Issand, halasta!
4. ÕPETAJA: Kui see on teie kõigi tõeline tunnistus ja palve, siis kostke: Jah!
PIHTILISED: Jah!
ÕPETAJA kuulutab pattude andeksandmist: Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile,
kes te oma pattu kahetsete ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse
panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada, — teile kuulutan
mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane Jumala armu ja mõistan teid Issanda Jeesuse
Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. +
KOGUDUS: Aamen.
ÕPETAJA ütleb soovisõna, lõpetades: Minge rahuga! Jumalateenistus jätkub hariliku korra
järele.

Märkus. Kui üldises pihtis armukuulutus toimub käte pealepanemisega, siis on kord järgmine: ÕPETAJA: „Mina kuulutan teile Jumala armu
ja pattude andeksandmist Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.” — Niisugusel korral jääb ristitäht enne koguduse aamen-laulmist,
samuti üldine soovisõna esialgu ära, ja iga laudkond saadetakse ära eri soovisõnaga, mis lõpeb ütlusega: Minge rahuga! + Aamen. Kogudus
laulab sel ajal mõnd pihtilaulu.

Peajumalateenistusest lahus
1. KOGUDUS: Pihtilaul. (Pihtilised kogunevad altari ümber).
2. ÕPETAJA ütleb soovisõna: Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
3. ÕPETAJA (kui pihtirahvas juba ise ei ole kogunenud altari ümber):
Nõnda ütleb Issand: Tulge Minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja Mina
annan teile hingamise!
ÕPETAJA peab pihtikõne, lõpetades pihtimanitsusega (vt. lk. 246), kui selle sisu ei ole
pihtikõnes täielikult esitatud.
4. ÕPETAJA: Alandage nüüd endid Jumala palge ette, põlvili heites, ja tunnistage Temale
südamest oma paatud üles, nõnda üteldes (pihtirahvas põlvitab):
(altari poole) Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa! Mina vaene patune inimene tunnistan Sinule
oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina Sinu viha ja
nuhtluse ajalikult ja igavesti küll väga olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga
kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun Sind Sinu põhjatuma halastuse ja Sinu armsa
Poja Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast: Ole Sa mulle
vaesele patusele inimesele armuline ja halasta mu peale, anna mulle andeks kõik minu patud
ja anna mulle armust oma Püha Vaimu väge, et ma oma elu võiksin parandada! Aamen.
KOGUDUS laulab: Issand, halasta! Kristus, halasta! Issand, halasta!
5. ÕPETAJA:
Kui see on teie kõigi tõeline tunnistus ja palve, siis kostke: Jah!
PIHTILISED: Jah!
6. ÕPETAJA kuulutab pattude andeksandmist:
Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus meie
Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja
Jumala püha tahtmist mööda elada, — teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna
sulane Jumala armu ja mõistan teid Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti
— Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. +
KOGUDUS: Aamen.
7. ÕPETAJA ütleb soovisõna, lõpetades: Minge rahuga!
Märkus. Kui üldises pihtis armukuulutus toimub käte pealepanemisega, siis on kord järgmine: ÕPETAJA: „Mina kuulutan teile Jumala armu
ja pattude andeksandmist Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.” — Niisugusel korral jääb ristitäht enne koguduse aamen-laulmist,
.samuti üldine soovisõna esialgu ära; iga laudkond saadetakse ära eri soovisõnaga, mis lõpeb ütlusega: Mine rahuga! + Aamen. Kogudus
laulab sel ajal mõnd pihtilaulu.

8. ÕPETAJA (altari poole):
Igavene, halastaja Jumal, me anname Sinule südamest au, kiitust ja tänu, et Sa meie vaeste
patuste peale oled halastanud, meile oma armsa Poja Jeesuse Kristuse pärast meie patud
andeks andnud ja seda oma armukuulutusega kinnitanud. Me palume Sind alandlikult, täida
ja kosuta meid oma Püha Vaimu väega, et me edaspidi patust hoidume ja Sinu ees tõsises

usus, südamlikus armastuses ning sõnakuulmises elame Jeesuse Kristuse, meie Isanda läbi,
kelle nimel me palume: Meie Isa…
Või:
Meie hing kiidab Sind, Issand, ja kõik mis meie sees, Sinu püha nime. Sina annad kõik meie
patud andeks ja parandad meie vigadused, Sa päästad meie elu hukatusest ja ehid meid
helduse ja halastusega kui krooniga. Me oleme armu saanud; meil on rahu Sinuga oma
Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aita meid, et me pattu tehes Sinu armu jälle ära ei põlga ega
kaota, vaid Sind seda enam armastame ja seda suurema ustavusega teenime, mida enam Sina
meile oled andeks andnud. Valmista meid, et vääriliselt Sinu armulauale tuleme; sööda ja
jooda meid oma Poja Jeesuse Kristuse ihu ja verega ja ühenda meid nõnda uuesti ja
kindlamalt Temaga ja isekeskis. Me ootame Sinu õnnistust, meie hing igatseb Sinuga
osaduses olla. Aita meid, et Sinu juures elu ja kõike rohkesti leiame ning rahuldamist oma
näljale ja janule saame. Kuule meid Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja pärast, kelle nimel me
palume: Meie Isa…
9. ÕPETAJA õnnistab kogudust.
10. KOGUDUS: Lõpplaul.
Märkus. Kui Pihtitalitus toimub hommikul enne jumalateenistuse algust, siis jäetakse palve, õnnistamine ja lõpplaul ära.

Erapiht
Erapihti peab õpetaja üldiselt oma tundmise järele. Pärast patutunnistust ja õpetaja manitsust
tuleb pihtijale esitada järgmised küsimused:
1) Kui sina oma pattusid (õpetaja nimetab patud, mis pihtija on tunnistanud) , millega sina
Issandat, oma Jumalat oled vihastanud ja Tema nuhtluse ajalikult ja igavesti küll väga oled
ära teeninud, südamest kahetsed, siis ütle: Jah!
PIHTIJA: Jah!
2) Kas sa usud, et Jeesus Kristus on sinu pattude pärast ristil surnud ja on sinu Õnnistegija,
nõnda et sina Temasse uskudes ainult Tema peale loodad? Siis tunnista seda, üteldes: Jah!
PIHTIJA: Jah!
3) Kas sa südamest tõotad oma elu parandada ja suurima hoolega püüda Jumala abiga oma
elu Tema püha tahtmise järele elada? Siis kinnita seda, üteldes: Jah!
PIHTIJA: Jah!
ÕPETAJA kuulutab käte pealepanemisega pihtijale pattude andeksandmist ja õnnistab teda,
üteldes:
Selle sinu tunnistuse peale, et sina oma pattusid kahetsed, Jeesusesse Kristusesse usud ja oled
tõotanud oma elu parandada, kuulutan mina sinule kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane
Jumala armu ja mõistan sind Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist sinu pattudest lahti —
Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. — Issand õnnistagu sind... + Aamen.

