Algussalmid (Introitus)
(Koori puudumisel loeb õpetaja koorile ettenähtud palvesõnad).

Pühapäevade ja pühade algussalmid
1. Kristuse tulemise püha (1. advent)
KOOR. Jehoova, Sinu poole ma ülendan oma hinge; mu Jumal, Sinule ma loodan. Jehoova, anna mulle
teada oma teed, õpeta mulle oma teeradasid (Ps. 25, 1.2.4).
ÕPETAJA. Ole üpris väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar! Vaata, sinu Kuningas tuleb
sulle, õige, ja tema saadab abi. Valmistage kõrbes Jehoova teed, tehke lagedal maal maantee tasaseks
meie Jumalale. – Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule (Sak. 9,9; Jes. 40,3).

1. Kristuse tulemise püha (2. advent)
KOOR. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Sa istud keerubite peal, ilmu oma hiilguses! Tõelised ja
õiged on Sinu kohtuotsused. Issandal, meie Jumalal on aga ka halastus ja andeksandmine. Ära tuleta
meelde meie endist ülekohut; halasta meie peale (Ps. 80,2; Joh. ilm. 16,7; Taan. 9,9; Ps. 79,8).
ÕPETAJA. Siion, kes sa häid sõnumeid kuulutad, astu üles kõrgele mäele; Jeruusalemm, kes sa häid
sõnumeid kuulutad, tõsta valjusti oma häält, ära karda mitte. Sest vaata, su Õnnistegija tuleb. Vaata,
Tema palk on Ta juures ja Tema töö kasu Ta palge ees. – Au olgu Isale... (Jes. 40,9; 62,11).

3. Kristuse tulemise püha (3. advent)
KOOR. Jehoova, Sul on hea meel olnud oma maast, Sa oled Jaa-kobi vangipõlve pööranud; ärata üles
oma vägevus ja tule meid päästma! (Ps. 85,2; 80,3).
ÕPETAJA. Laulge rõõmsasti, oh taevad, ja maa olgu rõõmus, sest Jehoova on meie rahvast lohutanud
ja oma viletsate peale halastanud. Ütelge neile, kes on südamest rõhutud: kinnitage endid, ärge kartke
mitte. Vaata, teie Jumal tuleb ja saadab teile abi. – Au olgu Isale… (Jes. 49,13; 35,4).

4. Kristuse tulemise püha (4. advent)
KOOR. Issand, anna andeks, tee seda ja ära viibi. Mõtle mu peale, Jehoova, Su head meelt mööda oma
rahva vastu! (Taan. 9,19; Ps. 106,4).
ÕPETAJA. Vaata, Ma tulen, ütleb Issand, ja tahan sinu juures elada. Teie, väravad, tõstke oma pead
üles, ja teie, igavesed uhked, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! – Au olgu Isale... (Sak.
2,14; Ps. 24,9).

1. jõulupüha
KOOR. Jehoova, meie Issand! Kui auline on Su nimi! Mis on inimene, et Sa temale mõtled, ja inimese
poeg, et Sa tema eest hoolt kannad? Sa oled oma käsivarrega lunastanud oma rahva. Mu süda hõiskab,
sest ma olen rõõmus Su õnnistuse pärast (Ps. 8,2.5; 77,16; 1. Sam. 2,1).
ÕPETAJA. Üks laps on meile sündinud, üks Poeg on meile antud, kelle õlal on Ta valitsus, ja Temale
pannakse nimi: Imelik, Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. – Au olgu Isale… (Jes. 9,5).

2. jõulupüha
KOOR. Jehoova, mu õndsuse kalju, ma tahan Su au üles tunnistada ja Su nimele kiites laulda nüüd ja

igavesti. Sa oled mu hinge päästnud ja mulle suure õndsuse saatnud. Ma tahan Sind tänada ja, Sind
kiites, laulda, sest Sa oled mind lunastanud, Jehoova, Sa tõe Jumal! (2. Sam. 22,47.50; Ps. 31,6).
ÕPETAJA. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla ära lunastama
neid, kes käsu all, et meie lapse õiguse saaksime. – Au olgu Isale... (Gal. 4,4.5).

Pühapäev pärast jõulupühi
KOOR. Issand, nüüd lased Sina oma sulase rahus minna oma sõna järele, sest mu silmad on Sinu
õnnistust näinud, mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks paganaile ja auks oma
rahvale Iisraelile (Lk. ev. 2,29–32).
ÕPETAJA . Meie Jumala südamliku halastuse läbi on meid tulnud katsuma See, kes tõuseb kõrgest,
paistma neile, kes istuvad pimeduses ja surma varjus, ja juhtima meie jalad rahuteele. – Au olgu Isale...
(Lk. ev. 1,78.79).

Vana-aasta õhtu (Sylvester)
KOOR. Issand, kelle juurde me peame minema? Sinul on igavese elu sõnad. Jää meie juurde, sest õhtu
jõuab ja päev veereb. Meil pole siin mitte jäädavat linna, vaid me otsime tulevast (Joh. ev. 6,68; Lk. ev.
24,29; Hebr. 13,14).
ÕPETAJA. Kiida, mu hing, Jehoovat, ja ära unusta kõiki Ta heategusid! Tema annab andeks kõik su
ülekohtu, Tema parandab kõik su vead. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja
halastusega kui pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga uueks saab kui kotkal. Üksnes Jumala
juures on mu hing vait, Tema käest tuleb mulle pääsemine. Jumal, Sinu aujärg püsib ikka ja igavesti. Au olgu Isale... (Ps. 103,2–5; 62,2; Hebr. 1,8).

Uusaasta
KOOR. Jehoova, ma olen võõras Sinu ees ja majaline, nagu kõik mu vanemad. Ühenda mu süda
enesega, et ma Su nime kardan (Ps. 39,13; 86,11).
ÕPETAJA. Meie abi tuleb Jehoovalt, kes taeva ja maa on teinud. Jehoova hoiab sind kõige kurja eest,
Tema hoiab sinu hinge. Jehoova hoiab su väljaminemist ja sissetulemist nüüd ja igavesti. – Au olgu
Isale... (Ps. 121,2.7.8).

Pühapäev pärast uusaastat
KOOR. Sina oled mu ootus, Issand Jehoova; Sa oled mu kindel lootus mu noorest põlvest. Pese mind
hästi mu ülekohtust ja puhasta mind mu patust (Ps. 71,5; 51,4).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Sel päeval on Taaveti sool ja Jeruusalemma rahval avatud allikas patu
ja roojuse puhastamiseks. Andke Jehoovale Tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat. – Au
olgu Isale... (Sak. 13,1; Ps. 29,2).

Kristuse ilmumise püha (Epiphanias)
KOOR. Jumal, Sind tänavad kõik rahvad, kõik paganad kiidavad Sind, sest surma maal ja varjus
istujaile on valgus tõusnud. Nemad tulevad kummardama Su ette, Issand, ja annavad au Su nimele (Ps.
67,4; 72,17; Matt. ev. 4,16; Ps. 86,9).
ÕPETAJA. Vaata, täht käib välja Jaakobist – ja Rahusaatja Juudast, ja selle sõna kuulevad rahvad. –
Tõuse üles, olgu sa valgustatud, sest sinu valgus tuleb ja Jehoova au ilmub su üle, ja kõik liha näeb
ühtlasi, et Jehoova suu on rääkinud. – Au olgu Isale... (4. Moos. 24,17; 1. Moos. 49,10; Jes. 60,1; 40,5).

1. pühapäev pärast Kristuse ilmumise püha (1. p. Epiphanias)
KOOR. Jehoova, ma armastan Su koja asukohta ja Sinu auhiilguse paika. Üks päev Sinu õuedes on
parem kui muid tuhat. Sinu tunnistused on väga ustavad, Sinu kojas on pühadus pikaks ajaks (Ps. 26, 8;

84,11; 93,5).
ÕPETAJA. Jehoova on oma pühas templis, Tema palge ees ole vait, kõik maailm! – Sest Sõna sai
lihaks ja elas meie seas, ja me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt. – Au
olgu Isale... (Hab. 2,20; Joh. ev. 1,14).

2. pühapäev pärast Kristuse ilmumise püha (2. p. Epiphanias)
KOOR. Ma tänan Jehoovat kõigest südamest, ma kuulutan kõiki Ta imetöid. Kõik ilmamaa
kummardagu Sind ja laulgu kiitust Su nimele, Sa Kõigekõrgem! (Ps. 9,2; 66,4).
ÕPETAJA. Hõisake Jumalale, kõik maailma rahvad! Laulge kiites Tema nime au, andke Temale au ja
kiitust! – Sest Sõna sai lihaks ja elas meie seas, ja me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au,
täis armu ja tõtt. – Kellel on janu, see tulgu, ja kes tahab, võtku eluvett hinnata. – Au olgu Isale... (Ps.
66,1.2; Joh. ev. 1,14; Joh. ilm. 22,17).
3. pühapäev pärast Kristuse ilmumise püha (3. p. Epiphanias)
KOOR. Jehoova, eks Sinu silmad vaata usu peale? Kes tema poole vaatavad, kiirgavad rõõmust, ja
nende silmad ei ole mitte häbisse saanud. Issand, ma usun, aita minu uskmatut südant (Jer. 5,3; Ps. 34,
6; Mark. ev. 9,24).
ÕPETAJA. Jehoova on Kuningas, maa olgu väga rõõmus. Austage teda, kõik rahvahõimud. – Sest Sõna
sai lihaks ja elas meie seas. ja me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt. –
Au olgu Isale... (Ps. 97,1; 117,1; Joh. ev. 1,14).

4. pühapäev pärast Kristuse ilmumise püha (4. p. Epiphanias)
KOOR. Tõuse, Issand, meile appi! Miks Sa peidad oma palge? Kui kitsas käes on, siis ole mulle
armuline ja kuule mu palvet! Jehoova, vägede Jumal, kes on nii võimas kui Sina! Sina valitsed mere
tõusmise üle; kui ta oma lained tõstab, vaigistad Sina need (Ps. 44,25; 4,2; 89,9.10.).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova, su Valmistaja, oh Iisrael! Ära karda mitte, sest Ma olen sind
lunastanud ja nimepidi sind kutsunud, sa oled Minu päralt. – Sest Sõna sai lihaks ja elas meie seas, ja
me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt. – Au olgu Isale... (Jes. 43,1; Joh.
ev. 1,14).

5. pühapäev pärast Kristuse ilmumise püha (5. p. Epiphanias)
KOOR. Jehoova, küll Sa tõused ja halastad Siioni peale, sest Sinu sulastel on hea meel tema kividest ja
et Sina ilmud oma aus (Ps. 102,14.15.17).
ÕPETAJA. Jehoova on Kuningas, Tema on kõrgusega ennast ehtinud; Ta on tugevuse oma vööle
pannud; Ta on kinnitanud maailma, et see ei kõigu. – Ja Sõna sai lihaks ja elas meie seas, ja me nägime
tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt. – Au olgu Isale... (Ps. 93,1; Joh. ev. 1,14).

6. pühapäev pärast Kristuse ilmumise püha (6. p. Epiphanias)
KOOR. Jehoova, mu Jumal! Sina oled üpris suur. Sa katad ennast valgusega kui rüüga ja Sinu au
kestab igavesti. Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind Su pühale mäele
ja Su hoonetesse (Ps. 104,1.2.31; 43,3).
ÕPETAJA. Jehoova on suur Tema pühal mäel. Siioni mägi olgu rõõmus, Juuda tütred ilutsegu. Sest
Sõna sai lihaks ja elas meie seas ja me nägime Tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja
tõtt. – Au olgu Isale... (Ps. 48,2.12; Joh. ev. 1,14).

7. pühapäev enne Kristuse ülestõusmise püha (Septuagesimae)
KOOR. Jehoova, Sind ma armastan südamest, minu vägi! Jehoova on mu kalju, mu tugev linn ja mu
päästja; mu Jumal on mu kalju, kelle juurde ma kipun, mu kilp ja minu abisarv, mu kõrge varjupaik
(Ps. 18,2.3).

ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Sina, Iisrael, oled Minu sulane, kelle Ma olen ära valinud. Ära karda
mitte, sest Mina olen Sinuga; ära vaata mitte enese ümber, sest Mina olen su Jumal. Ma teen sind
tugevaks, Ma aitan sind, Ma pean sind ka ülal oma õiguse parema käega. Õppige tundma, et Jehoova
on Jumal. Tema on meid teinud ja Tema omad me oleme, Tema rahvas ja Tema karjamaa kari. – Au
olgu Isale... (Jes. 41,8.10; Ps. 100,3).

8. pühapäev enne Kristuse ülestõusmise püha (Sexagesimae)
KOOR. Issand, Su sõna jääb igavesti püsima taevas. Õpeta mulle oma seadmiste teed, ja hoia mu
sammud hästi kinni oma jälgedel, et mu jalad ei kõigu, et ma pean Su tunnistusi otsani! (Ps. 119,89; 33;
17,5).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Otsekui vihm ja lumi taevast maha tuleb ega lähe sinna tagasi, vaid
kastab maad ja sigitab seda, nõnda peab Minu sõna ka olema, mis Mu suust välja läheb: Ei see tule
mitte tühjalt Mu juurde tagasi, vaid teeb, mis Mu meele pärast on, ja saadab korda, milleks Ma tema
olen läkitanud. – Au olgu Isale... (Jes. 55,10.11).

9. pühapäev enne Kristuse ülestõusmise püha (Quinquagesimae; Esto mihi)
KOOR. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, kuhu ma alati võin minna; Sina oled käskinud mulle abi saata, sest
Sa oled mu kalju ja minu mäe-linnus, ja oma nime pärast juhata mind ja saada mind (Ps. 71,3; 31,4).
ÕPETAJA. Kristus on tulnud kui tulevaste heade andide ülempreester ja on oma verega üks kord sinna
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... (Hebr. 9,11.12; Jer. 53,5).

1. pühapäev Kristuse kannatamise ajal (Invocavit)
KOOR. Issand, Sa oled ütelnud: “Tema hüüab mind appi ja ma vastan temale.” Sellepärast hüüan ma
Sinu poole, sest Sa kuuled palvet. Sa oled meid läbi katsunud ja sulatanud, meie sattusime tulle ja vette,
kuid Sina viisid meid välja küllusesse. Väga õnnis on, kes Sinu juurde kipub (Ps. 27,8; 91,15; 65,3;
66,10.12; 34,9).
ÕPETAJA. Meil on suur ülempreester, Jeesus, Jumala Poeg, kes kõiges on kiusatud otsekui meie, siiski
ilma patuta; ja kes selles, milles Ta ise on kannatanud, olles kiusatud, võib aidata neid, keda kiusatakse.
– Karistus oli Tema peal, et meil rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. – Au olgu
Isale... (Hebr. 4,14.15; 2, 18; Jes. 53,5).

2. pühapäev Kristuse kannatamise ajal (Reminiscere)
KOOR. Tuleta meelde, Jehoova, oma halastust ja heldust, sest need on igavesest ajast. Lunasta, oh
Jumal, Iisrael kõigest tema kitsikusest (Ps. 25,6.22).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Ma olen sind üürikeseks silmapilguks maha jätnud, ja suure
halastusega tahan Ma sind jälle koguda ja igavese heldusega tahan Ma su peale halastada. – Karistus oli
Tema peal, et meil rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. – Au olgu Isale... (Jes.
54,7; 53,5).

3. pühapäev Kristuse kannatamise ajal (Oculi)
KOOR. Mu silmad on alati Jehoova poole, sest Tema tõmbab mu jalad võrgust välja. Pööra ennast mu
poole ja ole mulle armuline, Issand, hoia mu hinge ja päästa mind; ära lase mind häbisse jääda, sest ma
kipun Su juurde (Ps. 25,15.16.20).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Vägeva vangid võetakse siiski ära ja vägivaldse poolt riisutud vangid
pääsevad, ja kõik liha peab tundma, et Mina olen Jehoova, su Ärapäästja ja Lunastaja. – Karistus oli
Tema peal, et meil rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. – Au olgu Isale... (Jes.
49,25.26; 53,5).

4. pühapäev Kristuse kannatamise ajal (Laetare)
KOOR. Issand, Sina oled ütelnud: “Rõõmustage Jeruusalemmaga ja olge väga rõõmsad temaga kõik,
kes teda armastate ja tema pärast leinasite.” Sest Jehoova lohutab Siionit, Ta trööstib kõiki tema paljaks
tehtud kohti; lusti ja rõõmu leitakse sealt, tänu- ja kiituselaulu häält. Sellepärast peab mu keel kõige
päeva Sinu kiitusest kõnelema (Jes. 66, 10; 51,3; Ps. 35,28).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Ma tahan sind meelitada ja kõrbe viia ja rääkida su meelepärast. Sest
ma tahan hinge, mis märga tahab, kasta, ja iga kurba hinge täita. – Karistus oli tema peal, et meil rahu
oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. – Au olgu Isale... (Hos. 2,16; Jer. 31,25; Jes. 53,5).

5. pühapäev Kristuse kannatamise ajal (Judica)
KOOR. Mõista, oh Jumal, mulle kohut ja seleta mu riiuasi halastamatu rahva vastu. Läkita oma valgus
ja tõde, need juhatagu mind Sinu hoonetesse, et ma tulen Jumala altari ette, Jumala juure, kes on mu
üpris suur rõõm, ja tänan Sind, oh Jumal (Ps. 43,1.2.4).
ÕPETAJA. Meil on niisugune ülempreester, kes on püha, süütu, puhas, eraldatud patustest ja kõrgem
kui taevad; sellepärast võib Ta täielikult õndsaks teha need, kes Tema läbi Jumala juurde tulevad.
Karistus oli Tema peal, et meil rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. – Au olgu
Isale... (Hebr. 7,26.25; Jes. 53,5).

Palmipuudepüha (Palmarum)
KOOR. Sina oled minu Jumal ja ma tahan Sind kiita. Oh Jehoova, aita nüüd, lase hästi korda minna!
Tõtta mu juure ja ole mulle armuline; tee mu hing terveks! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!
Hosianna kõrges! (Ps. 118,28.25; 70,6; 41,5).
ÕPETAJA. Vaata, see on Jumala Tall, kes maailma patud ära kannab. Ma tulen, ütleb Issand,
raamatusse on Minust kirjutatud. Sinu tahtmist, mu Jumal, ma teen heameelega. – Karistus oli Tema
peal. et meil rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. Au olgu Isale... (Joh. ev. 1,29;
Ps. 40,8.9).

Suur neljapäev (Dies viridium)
KOOR. Otsegu hirv kisendab veeojade järele, nõnda igatseb mu hing Sinu juurde, Jumal. Mu hing
januneb Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? (Ps. 42,2.3).
ÕPETAJA. Vaata, see on Jumala Tall, kes maailma patud ära kannab. Karistus oli Tema peal, et meil
rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. – Tulge, sööge Minu leivast ja jooge viina,
mis Ma olen seganud, ütleb Jehoova. Õndsad on need, kes Talle pulma õhtusöömaajale on kutsutud! –
Au olgu Isale... (Joh. ev. 1,29; Jes. 53,5; Õp. s. 9,5; Joh. ilm. 19,9).

Suur reede (Dies crucis)
KOOR. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohke halastuse
pärast. Sinu, Sinu vastu ükspäinis olen ma pattu teinud, ja seda, mis Sinu silmis paha, olen ma teinud.
Issand, tee lahti mu huuled, et mu suu Sinu kiitust kuulutaks (Ps. 51, 3.6.17).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Vaadake ja katsuge, kas kellegi valu on kui Minu valu, mis Mulle on
tehtud, miska Jehoova Mind on kurvastanud oma tulise viha päeval. Mu Jumal, Mu Jumal, miks oled
Sa Mind maha jätnud?! – Vaata, see on Jumala Tall, kes maailma patud ära kannab! – Au olgu Isale...
(Jer. nut. 1,12; Mark. ev. 15,34; Ps. 22,2; Joh. ev. 1,29).

Kristuse ülestõusmise 1. püha
KOOR. Mu Jumal, ma tahan Sind tänada ja kiites Sinu nime laulda, Sa Kõigekõrgem, sest surm on
neelatud võidusse. Surm, kus on sinu astel? Põrguhaud, kus on sinu võimus? Aga tänu Jumalale, kes
meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! (Ps. 92,2; 1. Kor. 15,55.57).
ÕPETAJA. Kristus on üles tõusnud; mis te elavat surnute juurest otsite? Issand on tõesti üles tõusnud!

Halleluuja! Ära karda, ütleb Issand; Mina olen esimene ja viimne ja elav; Ma olin surnud ja vaata. Ma
olen elav ajastute ajastuteni ja Minu käes on surma ja surmavalla võtmed. – Au olgu Isale… (Lk. ev.
24,5.34; Joh. ilm. 1,17.18).

Kristuse ülestõusmise 2. püha
KOOR. Jehoova, Sa oled mu varjupaik ja mu osa, sellepärast on mu süda rõõmus; ja minu ihu võib
julgesti elada, sest Sina ei jäta mu hinge mitte surmavalla kätte. – Ma tean, et minu Lunastaja elab (Ps.
142,6; 16,9.10; Hiiob 19,25).
ÕPETAJA. Kristus on üles tõusnud! Tema on tõesti üles tõusnud. Kivi, mille hooneehitajad ära
põlgasid, on nurgakiviks saanud. Jehoovalt on see tulnud, see on imeasi meie silmis. – Au olgu Isale...
(Lk. ev. 24,34; Ps. 118,22.23).

1. pühapäev pärast Kristuse ülestõusmise püha (Quasimodogeniti)
KOOR. Jehoova, eks Sinu silmad vaata usu peale? Sinu juurde ma kipun. Issand, Sina annad mulle
teada elu teerada; rõõmu on rohkesti Su palge ees, meeldivaid asju on Su paremas käes alatiseks (Jer.
5,3; Ps. 16,11).
ÕPETAJA. Issand on tõesti üles tõusnud! Halleluuja! Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse
Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse
Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. – Au olgu Isale ... (1.
Peetr. 1,3; Joh, ev. 20,29).

2. pühapäev pärast Kristuse ülestõusmise püha (Misericordias)
KOOR. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda, kes Sa Joosepit juhid kui lambaid. Ära jäta mind maha, mu
õnnistuse Jumal! Saada abi oma rahvale, õnnista oma pärisosa ning hoia neid kui karjane ja ülenda neid
igaveseks ajaks (Ps. 80,2; 27,9; 28,9).
ÕPETAJA. Issand on tõesti üles tõusnud! Halleluuja! Ma tahan Jehoova heldusest igavesti laulda, ma
kuulutan oma suuga Su ustavust põlvest põlveni. – Au olgu Isale... (Lk. ev. 24,34; Ps. 89,2).

3. pühapäev pärast Kristuse ülestõusmise püha (Jubilate)
KOOR. Sind, Jehoova, ma ülistan, sest Sa oled mind päästnud! Kui Sa oma palge varjule panid, siis
tundsin ma hirmu, aga Sa oled mu kaebuse muutnud rõõmumänguks ja oled rõõmu pannud mu vööks
(Ps. 30,2.8.12).
ÕPETAJA. Issand on tõesti üles tõusnud! Halleluuja! Hõisake Jumalale rõõmuga, kõik maailma
rahvad! Laulge kiites Tema nime au, andke Temale au ja kiitust, sest Jehoova lohutab kõiki leinajaid. –
Au olgu Isale... (Ps. 66,1.2; Jes. 61,2).

4. pühapäev pärast Kristuse ülestõusmise püha (Cantate)
KOOR. Sind tahan ma tänada, mu Jumal, ja Sind ülistada! Ma hõiskan hommikul Sinu heldusest ja
südaööl ma tõusen üles Sind tänama, sest Sa oled mu Jumal. Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasele
teele! (Ps. 59,17; 119,62; 143,10).
ÕPETAJA . Laulge Jehoovale uus laul, sest Ta on imeasju teinud. Jehoova annab teada oma õnnistust,
Tema ilmutab oma õiguse paganate silme ees. Hõisake Jehoovale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält
ja laulge Temale. – Au olgu Isale... (Ps. 98,1.2.4).

5. pühapäev pärast Kristuse ülestõusmise püha (Rogate)
KOOR. Issand, Sinu sõna ütleb: „Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Jehoova, Sinu palet. Ära peida oma
palet minu eest ja ära jäta mind mitte maha, mu õnnistuse Jumal (Ps. 27,8.9).
ÕPETAJA . Meil on eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Paluge, siis antakse teile; otsige,

siis te leiate; koputage, siis avatakse teile. – Au olgu Isale... (1. Joh. 2,1; Matt. ev. 7,7).

Kristuse taevaminemise püha
KOOR. Ma tõstan oma silmad Sinu poole, kes Sa taevas istud. Jehoova on ütelnud mu Issandale: “Istu
mu paremale käele, seniks kui ma panen Su vaenlased Su jalgealuseks järjeks. Ole ligi, Jehoova, sest
mina igatsen Sinu õnnistust (Ps. 123,1; 110,1; 119,174).
ÕPETAJA. Meil on niisugune ülempreester, kes istub Ausuu-ruse paremal käel taevas. Galilea mehed,
mis te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt on üles võetud taevasse, tuleb samal
kombel, kui te nägite Teda taevasse minevat. – Au olgu Isale... (Hebr. 8,1; Ap. t. 1,11).

6. pühapäev pärast Kristuse ülestõusmise püha (Exaudi)
KOOR. Jehoova, ma ootan Sinu õnnistust. Kuule mu häält oma helduse pärast; ole mulle armuline ja
kuule mind. Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim (1. Moos. 49,18; Ps.. 119,
149; 4,2; 51,12).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand Jeesus: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja vaata,
Mina olen iga päev teie juures maailma otsani. – Ja oma Vaimu tahan Ma teie sisse anda ja teha, et te
käite Minu seadmiste sees ja peate Mu kohtuseadusi ja teete nende järele. – Au olgu Isale... (Matt. ev.
28,18.20; Hes. 36,27).

1. nelipühi
KOOR. Jehoova, mu Jumal, ma tänan Sind. See on Jumal Jehoova, kes meile on paistnud kui valgus.
Sa läkitad välja oma vaimu ja uuendad maa näo; Sa oled oma kuningriigi tugevaks teinud, oh Jumal;
kinnita, mis Sa meie heaks oled teinud (Ps. 118,28.27; 104,30; 68,29).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Ma tahan vett välja valada selle peale, kellel janu on, ja jooksvat vett
kuiva peale. Ma tahan oma Vaimu välja valada su soo peale ja oma õnnistuse su suguvõsa peale, et
nemad kasvavad kui remmelgad veeloikude ääres, ja neid nimetatakse õiguse tammepuiks, Jehoova
taimiks, miska Ta ennast ilusasti ehib. – Au olgu Isale... (Jes. 44,3; 61,3).

2. nelipühi
KOOR. Issand, õpeta mind tegema Sinu meelt mööda, sest Sa oled mu Jumal. Ära heida mind mitte
oma palge eest ja ära võta minult oma Püha Vaimu. Alati olgu Tema kiitus minu suus (Ps. 143,10;
51,13; 34,2).
ÕPETAJA. Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Aga Vaimu vili on: armastus,
rõõm, rahu, pikkmeel, heldus, headus, ustavus, tasadus, kasinus. – Au olgu Isale... (Rooml. 8,14; Gal.
5,22.23).

Kolmainu Jumala püha (Trinitatis)
KOOR. Püha, püha, oled Sa Issand, kõigeväeline Jumal, kes on ja kes oli ja kes tuleb; kõik maailm on
Sinu au täis! Jehoova, Sul on suurus ja vägi ja ilu ja võimus ja suur au (Jes. 6,3; Joh. ilm. 1,4; 4,8; 1.
Ajar. 29,11).
ÕPETAJA. Kiidetud olgu püha kolmainus Jumal, kes jagamatu üks! Nõnda ütleb Issand: Mina,
Jehoova, see on Mu nimi; Mina olen esimene ja viimne, ja pole muud Jumalat kui Mina. Ma ei anna
teisele oma au ega oma kiitust nikerdatud kujudele. – Au olgu Isale… (Jes. 42.8; 44,6).

1. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (1. p. Trinitatis)
KOOR. Jehoova, anna mulle teada mu eluots ja mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen.
Õpeta mulle, Jehoova, oma seadmiste teed, et ma seda hoian otsani (Ps. 39,5; 119,33).
ÕPETAJA. Maailm läheb hukka ja tema himu; aga kes Jumala tahtmist teeb, püsib igavesti. – Õnnis on

see, kes kehva eest hoolt kannab; õnnetuse päeval Jehoova päästab tema. – Au olgu Isale... (1. Joh.
2,17; Ps. 41,2).

2. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (2. p. Trinitatis)
KOOR. Issand, ma vaatlen oma teid ja pööran oma jalad jälle Su tunnistuse poole. Ma tõttan ja ei viibi
mitte. Ma tahan Sulle laulda, et Sa mulle head teed, ja kiites Sinu nime laulda (Ps. 119,59.60; 13,6).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Mind nõuavad need, kes mu järele ei küsinud; Mind leidsid need, kes
Mind on otsinud. Aga mina vaatan viletsa ja selle peale, kelle vaim on rusuks peksetud ja minu sõna
pärast väriseb. – Au olgu Isale... (Jes. 65,1).

3. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (3. p. Trinitatis)
KOOR. Jehoova, ma olen eksinud, otsi oma sulast kui kadunud lammast. Vaata minu peale ja ole mulle
armuline, sest üksik ja vilets olen mina, ja anna andeks kõik mu patud. Pööra mind ümber, siis pöördun
ma ümber, sest Sina oled Jehoova, mu Jumal (Ps. 119,176; 25,16.18; Jer. 31,18).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Vaata, Ma ise nõuan oma karja ja otsin ta üles, nõnda kui karjane oma
laialipillatud karja üles otsib. Ja teie, Minu kari, Mu karjamaa kari, olete küll inimesed, Mina olen teie
Jumal. – Au olgu Isale... (Hes. 34,11.12; 34,31).

4. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (4. p. Trinitatis)
KOOR. Jehoova on mu valgus ja mu abi, keda ma peaksin kartma? Jehoova on mu elu võimas kaitse,
kelle ees ma peaksin värisema? Tuleta meele, Jehoova, oma halastust ja heldust; anna mulle teada oma
teed, õpeta mulle oma teeradu, sest Sina oled mu õnnistuse Jumal. (Ps. 27,1; 25,6.4.5).
ÕPETAJA. Nõnda räägib vägede Jehoova: Mõistke õiget kohut ja heldusest ning halastusest tehke head
igaüks oma vennale. Rääkige tõtt üksteisega ja ärge mõtelge omas südames üksteisele kurja teha. Onnis
on mees, kes Jumalat kardab, sest pimeduses tõuseb valgus õiglastele, armuline, halastaja ja õige on
Jumal, – Au olgu Isale... (Sak. 7,9; 8,16.17; Ps. 112,1.4).

5. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (5. p. Trinitatis)
KOOR. Jehoova, Sa oled mu tugevus ja mu vägi ja mu pelgupaik ahastuse ajal. Ära lükka mind ära ja
ära hülga mind; Sinu heldus tulgu mulle, Jehoova, ja Su õnnistus Su sõna järele (Jer. 16,19; Ps. 27,9;
119,41).
ÕPETAJA. Üks hüüab mu vastu: Vahimees, ons palju veel ööd? Aga mina mõtlesin: ma näen vaeva ja
kulutan oma rammu ilmaasjata ja kasuta. Aga nõnda ütleb Issand Jehoova: Kui te vaiksed oleksite, siis
te saaksite abi; kui te rahul oleksite ja loodaksite, siis oleks teil rammu; sest Minuta ei või te ühtegi
teha. – Au olgu Isale... (Jes. 21,11; 49,4; 30,15; Joh. ev. 15,5).

6. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (6. p. Trinitatis)
KOOR. Issand, ma tänan Sind kõigest südamest, et Sa mulle õpetad oma õiguse seadusi. Me oleme
kõik kui roojased ja kõik meie õigus on kui roojane riie. Kui Sina, Jehoova, peaksid meeles kõik meie
ülekohtu, kes siis, Issand, jõuaks Sinu ees seista? Sest Sinu käes on andeksandmine, et Sind kardetaks
(Ps. 138,1; 119,7; Jes. 64,5; Ps. 130,3.4).
ÕPETAJA. Jehoova annab kuulda maa otsani: Mina olen see, kes räägib õiguses, kes on vägev ära
päästma. Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. – Au olgu
Isale... (Jes. 62,11; 63,1; Matt. ev. 5,6).

7. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (7. p. Trinitatis)
KOOR. Ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga; Su kepp ja Su
sau, need lohutavad mind. Sa katad mu ette laua, mu karikas on hästi täis. Sa kosutad mu hinge ja juhid

mind õiguse jälgedele oma nime pärast (Ps. 23,4.5.3).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb vägede Jehoova: Ma kosutan hinge, mis märga tahab, ja rahuldan igat kurba
hinge. – Neil oli nälg ja janu, nende hing nõrkes nende sees – ja Tema kiskus nad välja nende
ahastusest. Tänagu nad Jehoovat Ta helduse eest ja Tema imeliste tegude eest inimeselastele. – Au olgu
Isale... (Jer. 31,25; Ps. 107,5.6.8).
Märkus. Kui jutlustatakse Kristuse muutmise üle, siis on algussalmiks 6. pühapäeva pärast Kristuse ilmumise püha algussalm.

8. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (8. p. Trinitatis)
KOOR. Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja võta näha ning tule katsuma seda viinapuud ja
võsu, mis Su parem käsi on istutanud, kelle Sa enesele oled tugevaks kasvatanud! (Ps. 80,15.18).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Mu rahvas teeb kahevõrra kurja; Minu, eluvee allika, jätavad nad
maha ja kaevavad enestele kaevusid, mis on katkised ega vett pea. Vaata, Ma tulen valeprohvetite
peale, kes räägivad omaenese sõnu ja ütlevad: „Jehoova ütleb.” Pöörduge ümber, te ärapööratud
lapsed, siis viin Ma teid Siionisse ja annan teile karjased oma südame järele, ja need peavad teid
söötma õpetuse ja tarkusega. – Au olgu Isale... (Jer. 2,13; 23,31; 3,14.15).

9. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (9. p. Trinitatis)
KOOR. Õpeta meile, Jehoova, oma seadmiste teed. Sinu heldus tulgu mulle; kinnita mu samme oma
sõnas ja ära lase ühtki nurjatust minu üle meelevalda saada. – Õpeta meid meie päevi üles arvama, et
me saaksime targa südame (Ps. 119,33.41.133; 90,12).
ÕPETAJA. Jehoova kartus on tarkuse algus; hea mõistus on kõikidel, kes teevad seda mööda, ja nende
kiitus kestab igavesti. Elu teerada läheb ülespidi sellel, kes tark on, et vältida põrgut, mis on allpool. –
Au olgu Isale... (Ps. 111,10; Õp. s. 15,24).

10. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (10. p. Trinitatis)
KOOR. Pööra meid, meie õnnistuse Jumal, ja lõpeta oma meelepaha meie vastu! Pööra, meie Jumal,
oma kõrv ja kuule! Tee oma silmad lahti ja vaata meie suure hävituse ja linna peale, mille peale Su
nimi on pandud; sest me ei heida mitte oma suure õiguse pärast oma alandlikke palveid Su palge ette,
vaid Su väga suure halastuse pärast (Ps. 85,5; Taan. 9,18).
ÕPETAJA. Kuulge, taevad ja maa, pane tähele, sest Jehoova räägib: Ma olen lapsi kasvatanud ja nad
suureks teinud, aga nemad on taganenud minust ära. Häda patusele rahvale, rahvale, kes on ülekohtuga
koormatud, tigedate soole, lastele, kes pahasti teevad, jätavad Jehoova maha, laidavad Iisraeli püha
Jumalat, pöörduvad temast ära. – Au olgu Isale... (Jes. 1,2.4).

11. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (11. p. Trinitatis)
KOOR. Oh Jumal, kiusa mind läbi ja võta tunda mu südant! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Ja
vaata, kas valutee on minu sees, ja juhata mind igavesele teele. Jehoova, ole mulle armuline, anna
andeks mu ülekohus, Sinu juurde kipub mu hing (Ps. 139,23.24; 25,11; 57,2).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Kõrge ja Ülim, kes elab igavesti ja kelle nimi on püha: Ma elan kõrges ja
pühas paigas ja nende juures, kes rõhutud ja vaimust alandlikud on, et Ma alandlike vaimu elavaks teen
ja nende südant, kes rõhutud, kosutan. Halbade inimeste silmade ülbus alandatakse ja suurte suureline
meel vajutatakse alla. – Au olgu Isale... (Jes. 57,15; 2,11).

12. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (12. p. Trinitatis)
KOOR. Issand, tee lahti mu huuled, et mu suu Su kiitust kuulutaks. Olgu rõõmsad ja rõõmustagu Sinus
kõik, kes Sind otsivad, ja kes Sinu õnnistust armastavad, ütelgu alati: „Jumal on suur!” (Ps. 51,17;
70,5).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Ütelge neile, kes on rõhutud meelega: Olge kindlad, ärge kartke mitte;
vaata, teie Jumal tuleb kätte maksma ja saadab teile abi. Siis lähevad pimedate silmad lahti ja kurtide

kõrvad avatakse ning keeletuma keel laulab rõõmsasti. – Au olgu Isale... (Jes. 35,4.5.6).

13. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (13. p. Trinitatis)
KOOR. Issand, mõtle oma lepingule; olgu Su heldus mulle lohutuseks, nõnda kui Sa oled rääkinud oma
sulasele. Tulgu Su halastused mu peale, et ma elaksin; ma jooksen Su käskude teed, sest Sa teed mu
südame avaraks (Hes. 16,60; Ps. 119,76.77.32).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Ühegi silm ei heitnud armu su peale; aga Mina läksin sinust mööda,
nägin sind su veres ja ütlesin sinule: oma veresse jää elama! Kui sa oma leiba murrad näljasele ja viid
viletsad oma kotta, kes pelgus on, siis tuleb su valgus välja kui koit ja Jehoova au käib su järel. – Au
olgu Isale... (Hes. 16,5.6; Jes. 58,7.8).

14. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (14. p. Trinitatis)
KOOR. Need, kes kisendasid Sinu poole, Jehoova, kui neil kitsas käes oli, päästsid Sina nende
ahastusest; tänagu nemad Sind, sest tänamatu lootus sulab ära kui talvine härmatis ja jookseb laiali kui
kõlbmatu vesi. Jehoova, mina tahan Sind suureks tõsta ja Sinu nime kiites laulda ikka ja igavesti (Ps.
107,6; 145,1).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Tuleta seda meelde, oh Iisrael. Mina ei unusta sind mitte. Pöördu Mu
poole, sest Ma olen sind lunastanud. Ma kaotan su üleastumised kui paksu pilve ja sinu patud kui kerge
pilve. – Hüüa Mind appi ahastuse päeval, siis tahan Ma sind sellest välja kiskuda ja sina pead Mind
austama. Kes ohvriks toob tänu, see annab Mulle au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha
Jumala õnnistust. – Au olgu Isale... (Jes. 44,21.22; Ps. 50,15.23).

15. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (15. p. Trinitatis)
KOOR. Ole mulle armuline, Jumal, ole mulle armuline, sest Sind usaldab mu hing ja ma kipun Su
tiibade varju. Tõtta mulle appi, Issand, mu Õnnistegija! Ei ma lase Sind mitte ära, kui Sa mind ei
õnnista (Ps. 57,2; 40,14; 1. Moos. 32,27).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Kuule mu rahvas, ma hoiatan sind. Mina olen Jehoova, sinu Jumal. Sul
ei pea mitte teisi jumalaid olema minu palge kõrval. – Ärge muretsege ühtegi, Issand on ligi! – Au olgu
Isale... (Ps. 81,9; 2. Moos. 20,2.3; Fil. 4,5.6).

16. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (16. p. Trinitatis)
KOOR. Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees. Sügavus hüüab sügavuse poole Sinu koskede
kohisemises; kõik Su veevood ja Su lained käivad mu üle. Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda
igatseb mu hing Sinu juurde, Jumal! (Ps. 42,7.8.2).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Mina, Mina olen teie Lohutaja. Kas ei ole Efraim Mulle üks kallis poeg
ja Mu armas laps. Sest niipea kui Ma temast räägin, mõtlen Ma temale; seepärast väriseb Mu süda Mu
sees tema pärast ja Ma tahan tema peale halastada. Keela oma hääl nutmast ja oma silmad vett
jooksmast; sest Issand Jehoova neelab surma ära igaveseks ajaks ja pühib pisarad ära kõigi silmadest. –
Au olgu Isale... (Jes. 51,12; Jer. 31,20.16; Jes. 25,8).

17. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (17. p. Trinitatis)
KOOR. Üksnes Jumala juures on mu hing vait, Temalt tuleb mulle abi. Mulle on hea, et mind alandati,
et ma õpiksin Sinu seadmisi, ja kui Sa alandad, teed Sa mind suureks (Ps. 62,2; 119,71; 2. Sam. 22,36).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Väga õnnis on inimene, kes sellest kinni hoiab, et ta hingamisepäeva
peab, seda ei riku ja kes hoiab oma kätt kurja tegemast. Ärge nõudke kõrke asju, vaid olge alandlike
seltsis, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab Ta armu. – Au olgu Isale... (Sir. 1,32;
Jak. 4,6; Rooml. 12,16).

18. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (18. p. Trinitatis)

KOOR. Issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igavese elu sõnad. Ja me oleme uskunud ja tundnud,
et Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg. – Õpeta mulle, Jehoova, oma teed ja juhata mind tasasele
teerajale, ma tahan käia Su tões (Joh. ev. 6,68.69; Ps. 86,11; 27,11).
ÕPETAJA. Kuule, Iisrael, sa pead Jehoovat, oma Jumalat armastama kõigest oma südamest ja kõigest
oma hingest ja kõigest oma väest. – Vaadake Minu poole ja laske endid ära päästa, kõik maailma
rahvas. See on tee, käige seda, kui te paremale või pahemale poole olete kõrvale läinud. – Au olgu
Isale... (5. Moos. 6,4.5; Jes. 45,22; 30,21).

19. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (19. p. Trinitatis)
KOOR. Vaata, rahu poolest oli mul väga kibe käes; aga Sina armastasid mu hinge väga ja päästsid ta
hukatusest, sest Sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. – Pööra, Jehoova, oma kõrv mu poole ja
kuule; rõõmusta oma sulase hinge, sest ma igatsen Sind väga, Issand (Jes. 38,17; Ps. 17,6; 86,4).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Ma tahan teid lohutada nõnda, nagu ema lohutab. Sel päeval on
Taaveti sool ja Jeruusalemma rahval lahtine allikas patust ja roojusest puhastamiseks. Ja ükski, kes seal
elab, ei ütle: ma olen nõder! Sest rahvale, kes seal elab, on ülekohus andeks antud. – Au olgu Isale...
(Jes. 66,13; Sak. 13,1; Jes. 33,24).

20. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (20. p. Trinitatis)
KOOR. Ma rõõmustan väga Jehoovas, mu hing on väga rõõmus mu Jumalas, sest Ta on mind ehtinud
õnnistuse riietega ja õiguse kuuega katnud. Sinu juurde ma kipun, Jehoova, ära lase mind mitte häbisse
jääda ei elades! (Jes. 61,10; Ps. 31,2).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Tulge vee juurde kõik, kel on janu, ja kel ei ole raha: tulge, ostke ja
sööge; kuulge, et teie hing võiks elada, siis tahan Ma teiega igavese armulepingu teha. – Vaata, Ma
olen su ülekohtu sinult ära võtnud ja sind uute riietega ehtinud. Maitske ja vaadake, et Jehoova on hea.
– Au olgu Isale... (Jes. 55,1.3; Sak. 3,4; 28,19; Lk. ev. 17,5).

21. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (21. p. Trinitatis)
KOOR. Jehoova, nemad otsivad Sind, kui kitsas käes; nemad valavad ohkamisi välja, kui Sa neid
karistad; see vintsutab neid, kui nad tunnevad kuuldud sõnu. Issand, kasvata meie usku! (Jes. 26,16;
28,19; Lk. ev. 17,5).
ÕPETAJA. Ülistage Jehoovat ühes minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks Tema nimi. Jehoova silmad on
õigete poole ja Ta kõrvad nende appihüüdmise poole; Tema päästab nad kõigest nende ahastusest. Kes
Tema poole vaatavad, kiirgavad rõõmust ja nende silmad ei saa häbisse. – Au olgu Isale... (Ps.
34,4.16.18.6).

22. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (22. p. Trinitatis)
KOOR. Issand, Jehoova, halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest, ära mine
mitte kohtusse oma sulasega, sest ükski elus inimene ei ole õige Sinu palge ees! Kui Sina, Jehoova,
peaksid meeles kõik ülekohtu, kes siis, Issand, jõuaks Su ees seista? Sest Sinu käes on andeksandmine,
et Sind peab kardetama (2. Moos. 34,6; Ps. 143,2; 130,3.4).
ÕPETAJA. Kõik ilmamaa kartku Jehoovat, Tema ees värisegu kõik, kes maailmas elavad. Õndsad on
armulised, sest nemad saavad armu, sest kohus on halastuseta sellele, kes ei ole osutanud halastust. –
Au olgu Isale... (Ps. 33,8; Matt. ev. 5,7; Jak. 2,13).

23. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (23. p. Trinitatis)
KOOR. Jehoova, Sa tunned õigete teed; aga õelate tee läheb hukka. Sa mõistad õiget kohut, kes Sa
neerud ja südamed läbi katsud. Hoia minu keelt kurja eest ja minu huuli pettust rääkimast (Ps. 1,6; Jer.
11,20; Ps. 34,14).
ÕPETAJA. Miks möllavad paganad ja rahvad mõtlevad tühja? Ja vürstid peavad üheskoos nõu Jehoova

ja Tema võitud mehe vastu? Aga nõnda ütleb Jehoova: Pidage nõu ja see mingu tühja, rääkige üks sõna
ja ärgu mingu see mitte korda, sest Jumal on meiega. Teenige Jehoovat kartusega ja ilutsege
värisemisega! Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat. – Au olgu Isale... (Ps. 2,1.2; Jes. 8,10;
Ps 2,11; 1. Peetr. 2,17).

24. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (24. p. Trinitatis)
KOOR. Sind ma armastan südamest, Jehoova, mu vägi! Sina, kes Sa mind oled lasknud näha palju
ahastust ja õnnetust, tee mind jälle elavaks ja lohuta mind. – Meie Jumal on ärapäästja ja Issand
Jehoova saadab surmast välja (Ps. 18,2; 71,20.21; 68,21).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Mina tean mõtteid, mida Mina mõtlen teie pärast; need on rahu mõtted,
ja ei mitte õnnetuseks, et Ma teile annan hea otsa, mida te ootate. Ja teie hüüate Mind appi, et saaksite
sealt ära minna, ja palute Mind, ja Mina kuulen teid ja päästan teid surmast ära. – Au olgu Isale... (Jer.
29,11.12; Hos. 13,14).

25. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (25. p. Trinitatis)
KOOR. Issand, ära ole mulle ehmatuseks, Sina oled mu varjupaik kurjal ajal. Ara tuleta meelde mu
patte ega mu üleastumisi, oma heldust mööda mõtle minule, oma headuse pärast, oh Jehoova (Jer.
17,17; Ps. 25,7).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb vägede Jehoova: Vaata, päev tuleb, mis põleb kui ahi, ja kõik uhked ja kõik,
kes õelat tööd teevad, peavad olema kui kõrs; ja päev, mis tuleb, kõrvetab nad ära kui tuleleek, ja see ei
jäta neile juurt ega oksa. Aga teile, kes te Minu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja parandamine tema
tiibade all. – Au olgu Isale... (Mai. 3,19.20).

26. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (26. p. Trinitatis)
KOOR. Issand, Sina tuled nobedasti ja tasud igaühe kätte tema tegude järele, sest Sinu kohtuotsused on
tõelised ja õiged. Me oleme nõutud, aga me ei heida mitte meelt, sest Sinu juures on heldus ja rohke
lunastus (Joh. ilm. 22,12; 16,7; 2. Kor. 4,8; Ps. 130,7).
ÕPETAJA. Vägev Jumal, Jehoova kõneleb ja hüüab ilmamaale päikese tõusust tema loojanguni.
Siionist, kõige ilu täiusest, hakkab Jumal kiirgama. Meie Jumal tuleb ja ei vaiki. Tuli on põletamas
Tema ees ja Tema ümber möllab maru väga. Ta kutsub taeva ülevalt ja maa, et kohut mõista oma
rahvale. – Au olgu Isale... (Ps. 50,1–4).

27. pühapäev pärast Kolmainu Jumala püha (27. p. Trinitatis)
KOOR. Jehoova, anna mulle teada mu elu ots ja mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen.
Vaata, Sa oled mu elupäevad pannud kämbla laiuseks, mu eluiga on kui ei miski Sinu ees; tühi õhk on
inimene, kes seisab püsti; see on tõsi (Ps. 39,5.6).
ÕPETAJA. Jumala rahval on hingamiseaeg veel ees; siis olgem agarad sellesse hingamisse minema, et
kedagi ei leita maha jäänud olevat. – Õndsad on surnud, kes Issandas surevad sellest ajast; tõesti, ütleb
Vaim, nad hingavad oma vaevast, ja nende teod käivad nende järel. – Au olgu Isale... (Hebr. 4,9.11;
Joh. ilm. 14,13).

Palvepäev
KOOR. Issand, me oleme pattu teinud ja ülekohut, ja õelasti elanud, oleme vastu pannud ja Su
käskudest ja Su kohtuseadustest ära taganenud. (Eriti raskel ajal: Sina ei ole mitte andeks andnud, sest
Sinu käsi on raskesti meie peal!) Aga Sinul, Issandal, meie Jumalal, on halastus ja andeksandmine. Me
ei heida mitte oma suure õiguse pärast oma alandlikke palveid Su palge ette maha, vaid Su väga suure
halastuse pärast (Taan. 9,5; Jer. nutul. 3,42; Ps. 32,4; Taan. 9,9.18).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Kuulutage suur püha maha, koguge kokku vanemad ja kõik maa
rahvas, Jehoova, oma Jumala kotta ja pöörduge kõigest oma südamest, sest Mina olen helde ja ei taha
mitte igavesti viha pidada. Karistus oli Tema peal, et meil rahu oleks, ja Tema muhkude läbi on meile

tervis tulnud. – Au olgu Isale .. . (Joel. 1,14; Jer. 3,12; Jes. 53,5).

Maarja kuulutamise püha
KOOR. Mu hing ülistab väga Issandat ja mu vaim on väga rõõmus Jumalas, mu Õnnistegijas; sest Ta
on vaadanud oma ümmardaja alanduse peale. Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes Teda
kardavad (Lk. ev. 1,46–48.50).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Iisai kännust tõuseb vitsuke ja võsu tema juurest kannab vilja ja
Jehoova Vaim hingab Tema peal. (Kannatamise ajal: Karistus oli Tema peal, et meil rahu oleks, ja
Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud.) – Au olgu Isale... (Jes. 11,1.2; 53,5).

Jaanipäev
KOOR. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes on tulnul katsuma oma rahvast ja on toonud lunastuse
temale, et meid ära päästa meie vaenlastest ja et meie Teda kartmata teeniksime pühaduses ja õiguses
Tema ees kõige oma eluaja (Lk. ev. 1,68.71.74.75).
ÕPETAJA. Vaata, ütleb Issand, Ma läkitan oma ingli, ja tema valmistab teed Mu palge ees; ja pea tuleb
oma templi juure Issand, keda te otsite, ja seaduse ingel, keda te tahate. Kandke õiget meeleparanduse
vilja, sest taevariik on ligi. – Au olgu Isale... (Mal. 3,1; Lk. ev. 3,8; Matt. ev. 3,2).

Lõikusepüha
(Pärast rohket lõikust) KOOR. Jumal, Sind kiidetakse vaikse meelega Siionis ning tasutakse Sulle
tõotused. Sina kuuled palvet, kõik liha tuleb Sinu juurde. Sina tuled maad katsuma ja teed tema väga
rikkaks (Ps. 65,2.3.10).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Jehoova: Ei pea edaspidi kõigil maailma päevil lõppema ei seemendamine ega
lõikus, ei külm ega palav. ei päev ega öö. Kartkem Jehoovat, oma Jumalat, kes meile hoiab nädalaid,
mis lõikuseks on seatud. Tänage Jehoovat, sest Tema on hea ja Tema heldus kestab igavesti. Ja kõik
rahvas ütelgu: Aamen, Halleluuja! – Au olgu Isale ... (1. Moos. 8,22; Jer. 5,24; Ps. 106,1.48).
(Pärast kasinat lõikust) KOOR. Issand, kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal
ajal. Parem on pisut Jehoova kartuses kui suur varandus ja tüli selle juures. Ma tahan Sind igavesti
tänada, sest Sa oled kõik hästi teinud (Ps. 145,15; Õp. s. 15,16; Ps. 52,11).
ÕPETAJA. See on Jehoova suur heldus, et me ei ole otsa saanud, ja Tema halastused ei ole lõpnud. Aga
jumalakartus on suur kasu, kui me omaga rahul oleme. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma
palumised palve ja anumisega ühes tänuga Jumalale teatavaks saada. – Au olgu Isale... (Jer. nutul. 8,22;
1. Tim. 6,6; Fil. 4,6).
(Pärast vi1jaikaldust) KOOR. Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees! Lõikus on möödas, suvi on
lõpnud, ja meid ei ole mitte ära päästetud. Aga see on hea, et inimene ootab ja on vait, Jehoova
päästmist oodates (Ps. 42,7; Jer. 8,20; Jer. nutul. 3,26).
ÕPETAJA. Mingem ja pöördugem Jehoova poole, kelle käes on, mis maa kannab. Ta on meile haavad
löönud, sest Ta tegi viljamaa nõmmeks nende kurjuse pärast, kes seal elavad; Tema parandab meid ka.
Sest Jehoova on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad, kõigile, kes Teda tões appi hüüavad. Tema teeb
nende meelt mööda, kes Teda kardavad, Ta kuuleb nende kisendamist ja päästab nad ära. – Au olgu
Isale... (Hos. 6,1; Ps. 95,4; 107,34; 145,18.19).

Usupuhastuspüha
KOOR. Issand, meie Jumal, ole meiega, nagu Sa olid meie vanematega. Tee head Siionile oma hea
meele pärast, ehita Jeruusalemma müürid. Sina oled meie varjupaik ja tugevus, Sa meie kalju ja tugev
linn, meie kilp ja abisarv, meie kõrge varjupaik (1. Kun. 8,57; Ps. 51. 20; 46,1; 18,3).
ÕPETAJA. Vaadake kalju peale, kust te olete välja raiutud, ja kaevu augu peale, kust te olete välja

kaevatud; tuleta meelde ennemuistseid päevi, küsi oma isalt, ja see annab sulle teada, sest Jehoova
annab teile Õpetaja õiguseks. – Au olgu Isale... (Jes. 51,1; 5. Moos. 32,7; Joel. 2,23).

Piiblipüha
KOOR. Jehoova, Sinu sõna jääb kindlasti seisma taevas. Ja Su sõna on mulle olnud lustiks ja mu
südame rõõmuks. Õpeta meile, Jehoova, oma teadmiste teed, et me seda hoiame otsani. Pühitse meid
oma tões; Sinu sõna on tõde (Ps. 119,89; Jer. 15,16; Ps. 119,33; Joh. ev. 17,17).
ÕPETAJA. Jumalas ma kiidan Ta tõotust, Issandas ma kiidan Tema sõna. Sest kõik liha on kui rohi ja
kõik inimese au kui rohulilleke. Aga Issanda sõna jääb igavesti; ja see on sõna, mis teile armuõpetusena
on kuulutatud. – Au olgu Isale... (Ps. 56,11; 1. Peetr. 1,24.25).

Misjonipüha
KOOR. Issand, meie Jumal, Sina oled oma nime üle kõigi asjade suureks teinud oma tõotust mööda.
Kõik paganad teenivad Sind ja kõik kuningad kummardavad Sind. Lõikust on palju, aga vähe
töötegijaid. Läkita töötegijaid oma lõikusele (Ps. 138,2; 72,11; Matt. ev. 9,37.38).
ÕPETAJA. Minge kõike maailma ja kuulutage armuõpetust kõigile rahvastele. Ja Ma tahan ütelda
Põhjamaale: anna kätte! ja Lõunamaale: ära pea kinni; too Mu pojad kaugelt ja Mu tütred maa otsast!
Pöörduge Minu poole ja laske endid päästa, kõik maailma rahvad! – Au olgu Isale... (Mark. ev. 16,15;
Jes. 43,6; 45,22).

Kiriku pühitsemise päev
KOOR. Kui armsad on Sinu hooned, vägede Jehoova! Jehoova õuesid igatseb ja ihaldab mu hing, mu
süda ja mu liha hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Issand, ma tahan Sind austada suures
koguduses ja kiita hulga rahva seas. Ma tahan Sinu telgis ohverdada hõiskamise ohvreid, ma tahan
laulda ja mängida Jehoovale (Ps. 84,2.3; 35,18; 27,6).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Ma tahan oma püha paiga nende keskele panna igavesti. Ja Mu maja
peab olema nende juures; ja Ma tahan neile olla Jumalaks ja nemad peavad Mulle rahvaks olema. – Ja
teie ehitage endid kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preestriametiks, ohverdama
vaimulikke ohvreid. – Au olgu Isale... (Hes. 37,26.27; 1. Peetr. 2,5).

Kirikukogu või sinodi avamisel
KOOR. Issand, tõuse ja halasta Siioni peale! Pöördu ometi, vaata taevast ja võta näha ning tule katsuma
seda viinapuud, mille Su parem käsi on istutanud! Lase paista oma pale, siis saame abi! (Ps. 102,14;
80,15.16.20).
ÕPETAJA. Inimese poeg, Ma olen su pannud vahimeheks Iisraeli soo üle, et sa pead Minu suust
kuulma sõna ja neid manitsema Minu nimel. Mitte teie ei ole Mind valinud, vaid Mina olen teid
valinud, ja olen teid seadnud, et te lähete ja kannate vilja, ja et teie vili jääb. – Kiitke, Jehoova sulased,
kiitke Jehoova nime! – Au olgu Isale... (Hes. 3,17; Joh. ev. 15,16; Ps. 113,1).

Algussalmid noorte pühadel
KOOR. Issand Jehoova, Sina oled mu ootus. Sa oled mu kindel lootus mu noorest põlvest. Jehoova,
anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradasid. Ma tahan pidada Su seadmisi, ära jäta mind
päriselt maha (Ps. 71,5; 25,4; 119,8).
ÕPETAJA . Mina olen maailma valgus, ütleb Issand Kristus, kes Minu järel käib, see ei käi pimeduses,
vaid temal on elu valgus. Kasvage siis meie Issanda ja Õnnistegija Kristuse armus ja tundmises. Kiitke
Jehoova nime, noored mehed ja neitsid, vanad ja noored, sest Tema nimi üksi on kõrge, Tema aulikkus
ulatab üle maa ja taeva. – Au olgu Isale... (Joh. ev. 8,12; 2. Peetr. 3,18; Ps. 148,12,13).

Surnute mälestamise püha (surnuaiapüha)

(Vaata 27. pühapäeva pärast Kolmainu Jumala püha algussalmid).

Üldised algussalmid pühade ja pühadeta aegade tarvis
1. Kõigel Kristuse tulemise ajal (Advent)
KOOR. Sina, Jehoova, jääd igavesti ja Sinu mälestus kestab põlvest põlveni. Küll Sa tõused ja halastad
Siioni peale, sest aeg on tema peale armu heita, seatud aeg on juba kätte jõudnud (Ps. 102,13.14).
ÕPETAJA. Tänage Jehoovat, kuulutage Tema nime, andke teada rahva seas Tema tegusid, tuletage
meelde, et Tema nimi on kõrge. Jumal on mu õnnistus, ma olen julge ega tunne hirmu, sest Issand
Jehoova on mu tugevus ja laul. – Au olgu Isale... (Jes. 12,4.2).

2. Kõigel jõulu ajal
KOOR. Jehoova, Sina oled kilbiks mu ees, minu au, Sa tõstad mu pea üles. Oma häälega ma hüüan
Jehoova poole ja Ta vastab mulle. Sinu käes, Jehoova, on päästmine. Tulgu Su õnnistus Su rahvale (Ps.
3,4.5.9).
ÕPETAJA. Iisai kännust tõuseb vitsuke ja võsu tema juurest kannab vilja. Tema peal hingab Jehoova
Vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Jehoova tundmise ja kartuse vaim. Rõhutud
pilliroogu Ta ei murra mitte katki ja hõõguvat tahti, mis veel suitseb, ei kustuta Tema mitte ära, Ta teeb
kohtu avalikuks tõe tundmiseks. Vaadake, missuguse armastuse Isa meile on andnud, et meid hüütakse
Jumala lasteks. – Au olgu Isale... (Jes. 11,1.2; 42,3; 1. Joh. 3,1).

3. Kõigel Kristuse ilmumise ajal
KOOR. Issand, kelle juurde me läheme? Sul on igavese elu sõnad! Ja me oleme uskunud ja tundnud, et
Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg! ( Joh. ev. 6,68.69).
ÕPETAJA . Sõna sai lihaks ja elas kui ühes majas meie seas, ja me nägime Tema au kui Isast
ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt. – Au olgu Isale... (Joh. ev. 1,14).

4. Kõigel Kristuse kannatamise ajal
KOOR. Sa oled mind lunastanud, oh Jehoova, Sa tõe Jumal! Sinu juurde ma kipun, ära lase mind
häbisse saada. Pese mind hästi mu ülekohtust ja puhasta mind mu patust (Ps. 31,6.2; 51,4).
ÕPETAJA. Tõesti, meie haigused võttis Tema enese peale ja kandis kõik meie valu. Kristus on tulnud
kui tulevaste heade andide ülempreester, ja on omaenese verega ükskord sinna 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... (Jes. 53,4.5; Hebr. 9,11.12).

5. Kõigel Kristuse ülestõusmise ajal
KOOR. Jehoova, ma tahan Su au tunnistada ja Sinu nimele kiites laulda. Õpeta mind tegema Sinu meelt
mööda, sest Sa oled mu Jumal; Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasele teele (Ps. 66,2; 143,10).
ÕPETAJA. Issand on tõesti üles tõusnud! Halleluuja! Tema on esimene ja viimne ja elav! Olge ikka
rõõmsad Issandas! Ja taas ma ütlen: Olge rõõmsad! – Au olgu Isale... (Lk. ev. 24,34; Joh. ilm. 1,17.18;
Fil. 4,4).

Kolmainu Jumala pühapäevade ajal

1) 1.–9. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.
Jumala riiki saamine
a) 1.–5. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.
Kutsumine
KOOR. Jehoova, pööra minu süda oma tunnistuste poole, et ma teen Su seaduste järele! Õpeta mind,
sest Sa oled mu Jumal, kes mind aitab! (Ps. 119,36.20; 25,5).
ÕPETAJA. Maailm läheb hukka ja tema himu; aga kes Jumala tahtmist teeb, püsib igavesti. Nõnda
ütleb Issand: Tulge Minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja Mina annan teile
hingamise. Sest vaata, mis on kadunud, seda tahan Ma otsida, ja tagasi tuua, mis on ära aetud, kinni
siduda, mis haavatud, ja kinnitada, mis haige. – Au olgu Isale ... (1. Joh. 2,17; Matt. ev. 11,28; Hes.
34,16).
b) 6.–9. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.
Jumala poole pöördumine
KOOR. Jehoova, Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Kelle juurde me läheme?
Sinul on igavese elu sõnad! Ja me oleme uskunud ja tundnud, et Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg!
(Ps. 119,105; Joh. ev. 6,68.69).
ÕPETAJA. Nõnda ütleb Issand: Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad.
Võtke siis tasase meelega vastu sõna, mis teisse on istutatud ja võib teie hinged õndsaks teha. – Au
olgu Isale... (Lk. ev. 11,28; Jak. 1,21).
2) 10.–23. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.
Jumala riigis elamine ja kannatamine
a) 10.–12. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.
Õigeksmõistmine
KOOR. Issand, kasvata meie usku, et usus kindlaks jääme ja mitte ei saa ära murtud uskmatuse pärast,
vaid pärime seda, mis on tõotatud (Lk. ev. 17,5; Rooml. 11,20; Hebr. 6,12).
ÕPETAJA. Usu Issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis saad sina õndsaks ja su pere. Ilma usuta on
võimatu olla Jumala meele pärast, sest Jumala viha tuleb sõnakuulmatute laste peale ja saab ilmsiks
kõigi inimeste jumalakartmatu elu vastu. Et me nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu
Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme ka usus selle armu juurde saanud. –
Au olgu Isale... (Ap. t. 16,31; Hebr. 11,6; Ef. 5,6; Rooml. 1,18; 5,1.2).

b) 13.–19. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.
Uuendamine ja pühitsemine
KOOR. Õpeta mulle, Jehoova, oma seadmiste teed, et ma hoiaksin seda otsani. Pööra oma kõrv mu
poole, kuule mu palvet. Õpeta mulle, Jehoova, oma teed, ma tahan käia Sinu tões (Ps. 119,33; 17,6;
86,11).
ÕPETAJA. TOO Jumalale tänu ohvriks ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused. Armastagem Teda, sest
Tema on meid enne armastanud. Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, heldus, headus,
truudus, tasadus, kasinus. – Au olgu Isale... (Ps. 50,14; 1. Joh. 4,19; Gal. 5,22.23).
c) 20.–23. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.

Puhastamine risti läbi
KOOR. Issand, kui ma Sinu juures olen, ei himusta ma midagi siin maa peal; kuigi mu liha lõpeb ja mu
süda ka, siiski oled Sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti (Ps. 73,25.26).
ÕPETAJA. Kes võib mind lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus, või tagakiusamine
või nälg, või alastus või mõõk? Aga selles kõiges me saame võidu Tema läbi, kes meid on armastanud.
Aga mitte üksi sellest, vaid me kiitleme ka viletsuses, teades, et viletsus saadab kannatlikkust ja
kannatlikkus saadab kindla meele, ja kindel meel lootuse, aga lootus ei jäta häbisse. – Au olgu Isale...
(Rooml. 8,35.37; 5,2–4).
3) 24.–27. pühapäeval pärast Kolmainu Jumala püha.
Jumala riigi tulemine ja täielikuks saamine
KOOR. Sina, Issand, tasud igaühele tema tegude järele, sest Sinu kohtuotsused on tõelised ja õiged.
Hoia mu sammud hästi kinni Sinu jälgedes, et mu jalad ei kõigu (Rooml. 2,6; Joh. ilm. 22,12; 16,7; Ps.
17,5).
ÕPETAJA. Inimestele on seatud ükskord surra, aga pärast seda kohus. Õndsad on surnud, kes Issandas
surevad sellest ajast; tõesti ütleb Vaim, nad hingavad oma vaevast ja nende teod käivad nende järel.
Tund tuleb, mil surnud peavad Jumala Poja häält kuulma, ja kes seda kuulevad, peavad elama ning
välja tulema, need, kes on teinud head, elu ülestõusmiseks, aga kes on teinud paha, hukkamõistmise
ülestõusmiseks. – Au olgu Isale... (Hebr. 9,27; Joh. ilm. 14,13; Joh. ev. 5,25.28.29).

