Kogudusega lepitamine
Kui kogudusega lepitamine leiab aset kirikus koguduse ees, siis teatatakse sellest üks nädal
varem kantslist, kutsudes kogudust eestpalvele kahetseja eest.
Pärast pihti, otse enne Gloriat ütleb õpetaja (kahetseja seistes altarivõre ees):
1. Issandas armastatud kogudus! Siin altari ees seisab meie koguduse liige, kes Jumala käsu
vastu (pahategu nimetatagu täpselt) raskesti on eksinud. Aga tema kahetseb oma pahategu ja
tahab seda siin avalikult üles tunnistada, paludes Jumalalt andeksandmist ja kogudusega
lepitust. Palugem üheskoos selle kahetseva venna (õe) eest:
2. Palve. Issand Jumal! Kui Sina tahaksid kõike ülekohut meeles pidada, kes siis jõuaks Sinu
ees seista? Ära heida meid mitte ära oma palge eest ja ära võta oma Püha Vaimu meilt ära.
Võta, oh Issand, süü ära selle kahetseja pealt. Sina ei murra rõhutud pilliroogu mitte katki ja
hõõguvat tahti, mis veel suitseb, ei kustuta Sa mitte ära. Loo, Jumal, temale ja meile kõigile
puhas süda ja uuenda meie sees kindel vaim — oma armsa Poja, meie Õnnistegija, pärast.
Aamen.
KOGUDUS: Issand, halasta! Kristus, halasta! Issand, halasta!
3. Õpetaja kõne altarivõre ees põlvitavale süüalusele.
4. ÕPETAJA. Ja nüüd küsin mina sinult Jumala ees, kes kõik teab:
1) Kas sina tunnistad Püha Jumala ja Tema koguduse ees oma patu üles, siis kinnita seda,
üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
2) Kas sinu patt ja selle läbi tekkinud avalik pahandus teeb sinu südamele valu ja kas sa usud,
et kõige halastuse Jumal armust, Jeesuse Kristuse, sinu Õnnistegija armastuseohvri pärast
sinu süü võib ja tahab andeks anda? Siis kinnita seda, üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
3) Kas sa südamest tõotad ennast parandada ja selle eest kõigiti hoolt kanda, et sa Jumala
abiga edaspidi Tema püha tahtmist mööda elad? Siis kinnita ka seda, üteldes: Jah!
Vastus: Jah!
5. ÕPETAJA: Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, mul ei ole head meelt õela surmast, vaid
sellest, et ta pöördub oma teelt ja võiks elada! — Sellepärast kuulutan mina (pannes käed
lepitatava pea peale) kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane sinu tunnistuse ja tõotuse
peale, et sa oma pattu kahetsed ja oma elu tahad parandada, sulle Jumala armu ja mõistan
Sind Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist sinu pattudest lahti — Jumala Isa, Poja ja Püha
Vaimu nimel. + Aamen.
KOGUDUS laulab: Aamen.
6. ÕPETAJA (kogudusele): Issandas armastatud vennad ja õed! Te olete kuulnud, et see vend
(õde) on oma patu avalikult üles tunnistanud ja kahetsenud ning tõotanud uut elu alata, ja
tema patud on temale andeks antud. Mina annan nüüd tema, kes kogudusega on lepitatud, teie
südamliku eestpalve hooleks. Aidaku ustav Jumal oma armust teda oma tõotust täita ja
nüüdsest peale õigesse meeleparandamisse, puhtasse usku ja elu pühitsusse otsani jääda. Teid
aga manitsen ja palun mina, ärge mõistke tema peale tema pattude pärast armuta kohut ning
ärge heitke neid temale ette, vaid mõtelge selle peale, et ka meie kõik oleme patused ja
Jumala aust ilma. Valvakem hoolsasti iseeneste üle ja palugem Jumalat, et Ta meid pattude ja

pahanduste eest armulikult hoiaks ning aitaks usus ja Jumala meelepärases elus, valvamises
ja palves oma Issanda Jeesuse Kristuse õnnist tulemist oodata.
(Lepitatule): Sinu patud on sulle andeks antud, ära tee enam pattu! — Mine rahuga! +
Aamen.

