Pühapäevased laulupalved (collecta) ja kirikupalved
Laulupalved (collecta) liturgia algusosas
1. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, me palume Sind, anna meile oma Vaimu, tarkust ja tundmist, et
Sinu püha sõna meie keskel elaks ja kasvaks, // seda rõõmuga ja puhtasti kuulutataks ja Sinu kogudust
selle läbi ehitataks, // nõnda et me Sind kindlas usus teenime, Sinu nime tunnistamisse otsani jääme ja
õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
2. Kõigeväeline, halastaja Jumal, Sina oled oma pühas sõnas meile teed juhatanud, kuidas me õigesti ja
kristlikult Sinu ees peame elama ja õndsasti surema, // sellepärast me palume Sind, anna meile abi ja
jõudu, et Sind ja Sinu sõna alati silmas peame, heal meelel ja rõõmuga Sinu püha tahtmise järele teeme
ja võidu saame // Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
3. Halastaja, ustav Jumal ja Isa, Sa oled meie üle oma evangeeliumi heleda valguse tõusta lasknud ja
seeläbi meile oma isaliku südame ilmutanud, // me palume Sind, hoia meile armulikult oma sõna õnnist
valgust ja saada ning juhata meie südameid oma Püha Vaimu läbi, et me sellest iialgi ei tagane, vaid
kindlasti selle juurde jääme ja viimaks õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie
Issanda läbi.
4. Kõigeväeline, igavene Jumal ja Isa, Sa oled meile oma sõna andnud ja tema läbi oma püha armulist
tahtmist ilmutanud. // Me palume Sind, ärata ja valgusta meie südameid, et me Sinu sõna ei põlga ega
kuulmata jäta, vaid usinasti kuulame ja tõsise meelega selle järele elame, nõnda tõe tundmises püsivalt
kasvame ja väge võtame ja viimaks õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
5. Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa oma püha sõna siitsaadik meile armulikult oled
hoidnud, // ja palume Sind, valitse meid oma Püha Vaimu läbi, et me seda armu ei põlga, vaid
südamliku tänuga vastu võtame, Sinu sõna heal meelel ja hoolsasti kuuleme ja õpime ja selle järele ka
elame, // nõnda et me Sind siin ajalikus elus kui armulist Jumalat ja Isa tunneme, ja Sinu armsa Poja
taastulemise päeval Temaga ühes Sinu õndsasse taevariiki läheme, // kus Sina Pojaga ja Püha Vaimuga
elad ja valitsed igavesti.
6. Issand Jumal, taevane Isa, me palume Sind, valgusta ja valitse meid oma Püha Vaimu läbi, et me
Sinu sõna kõigest südamest kuuleme ja vastu võtame ja nõnda pühapäeva õieti pühitseme ja Sinu sõna
läbi pühitsetud saame, // oma usalduse ja lootuse täiesti Jeesuse Kristuse, Sinu Poja peale paneme ja
viimaks Sinu rahva igavesse hingamisse jõuame, // kus me kõigi inglite ja äravalitutega Sind igavesti
kiidame ja austame.
Märkus. Laulupalveid eri juhtudeks vt. lisa lk. 72.

Pühapäevased kirikupalved
1. Kõigeväeline, halastaja Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, me kiidame ja austame Sind
südamest põhjatuma helduse eest, mida me Sinult igal ajal vastu võtame; iseäranis aga täname Sind
selle armu eest, et Sa meile oma õndsakstegeva evangeeliumi valguse oled andnud ja hoidnud ja ka
täna meid tema väega oled kosutanud. (Sind, Jumal, täname!)

(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, Sa ustav Jumal, kaitse ka edaspidi armulikult oma armsa Poja riiki meie keskel ja ära
võta meilt ära oma püha sõna ja armurikkaid sakramente. – (Jaga oma rikkalikku õnnistust iseäranis
neile, kes täna Sinu Poja, meie Õnnistegija, püha ihu ja kallist verd vastu võtavad.) Levigu Sinu
õndsakstegev sõna ikka kaugemale maailma rahvaste sekka, ka nende juurde, kes veel pimeduses ja
surmavarjus istuvad. Varjaku Sinu arm püha ristikogudust kogu maailmas. Valgusta ning juhata oma
Vaimu läbi kristliku Kiriku tööd kõigis maades, et Sind igal pool vaimus ja tões kummardataks, Sinu
sõna selgesti ja puhtasti kuulutataks ja seeläbi meie usk ja lootus Sinusse kindlamaks saaks ning
armastus ligimese vastu kasvaks. Iseäranis kanname Sinu ette palves meie Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku. Hoia meie kogudused õiges usus ja jumalakartuses, valgusta ja juhata oma Püha Vaimu läbi
piiskoppe ja kirikuvalitsust, koguduste õpetajaid ja kõiki, kes seisavad Sinu riigi ehitamise töös, et nad
jääksid kindlasti Sinu õndsusttoovasse sõnasse ja Sinu viinamäel ustavalt oma tööd teeksid Sinu nimele
auks ja meie rahvale õnnistuseks.
Varja armuga meie maad ja rahvast. Anna Valitsusele ja kõigile, kes seisavad rahva teenistuses, tarka
südant, õilsaid mõtteid, õigeid tegusid, tugevat jõudu, häid nõuandjaid, et üksmeel ja rahu valitseksid
meie maal ning armastuse vaim ühendaks rahva ühiseks pereks. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Sa armu ja õnnistuse Jumal, kanna hoolt iga elukutse ja töö eest, mis Sa ise oled seadnud. Ehita oma
jumaliku õnnistusega ristirahva abielu. (Õnnista pruutpaare, keda täna eestpalves Sinu ette kanname, ja
võta vastu emade tänu, kes pärast lapsevoodit kirikusse on tulnud. Sinu isalikud silmad valvaku
armulikult laste üle, kes hiljuti pühas ristimises Sinu laste hulka on vastu võetud või täna võetakse.)
Sinu armu hooleks anname kristliku lastekasvatuse ja kõik ristirahva koolid linnas ja maal. Pühitse ja
õnnista õpetamist ja õppimist. Hoia meie noorsugu südame ja elu puhtuses. (Juhata ja õnnista oma
Vaimu läbi leeriõppijaid, et Sinu sõna langeks vastuvõtlikesse südametesse ja kannaks head vilja.)
Ole ligi neile, kes kaugel on; iseäranis anname Sinu armu hooleks meie koguduse pojad, kes
väeteenistuses. Ehi meie kodust elu jumalakartusega, armastusega ja rahuga. Õnnista igat ausat tööd.
Anna sigidust viljale väljal (hoia vilja väljal hoopis hukkumast), et meil igapäevast leiba oleks, ja õpeta
meid seda ja kõiki Sinu ande tänuga vastu võtma. Hoia meist eemal valeõpetused, vaen, mässud, sõda
ja verevalamine, katk ja nälg, tule- ja veekahjud. Kanna hoolt lesknaiste ja vaestelaste eest. Kinnita ja
rõõmusta, oh armuline Jumal, oma Püha Vaimu läbi kõiki, kes kannatavad puuduses, haiguses,
hingeahastuses ja tagakiusamistes; lohuta neid, kes oma hiljuti lahkunud omakseid leinavad. Anna
kannatajaile tunda, et Sina ka neid armastad, keda Sa karistad. Õpeta meid kannatustes Sinu nõu
mõistma ja aita usaldusega alistuda Sinu tahtmisele. (Issand, Sina ustav Jumal, suur ja vägev nõus ja
teos, ole meiega ja aita meid.)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Aga viimaks, Issand, meie Õnnistegija, lõpeta pea need päevad, kus meie ja meiega kõik, kes Sinus
magama on läinud, jumalalaste õnnist vabadust ja oma ihu ärapäästmist veel ootame. Iseäranis hoia
meid kurja surma eest, kui süda alles patust pööramata. Kui Sa tuled, siis kogu oma palge ette kõik, kes
maailma algusest saadik Sinu omad on olnud. Ja siis anna meile kõigi usklike ja äravalitute seltsis
hõiskamisega, tänu- ja kiituselauludega minna Sinu õndsasse taevariiki, kus Sina Isaga ja Püha
Vaimuga, üks Issand ja üks Jumal, elad ja valitsed, kiidetud igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
2. Issand Jumal, taevane Isa, me kiidame Sind, et Sa täna jälle meile oma püha evangeeliumi oled
lasknud kuulutada ja sellega meile oma armunõu ja tahtmise meid õndsaks teha oled teada andnud.
(Sind, Jumal, täname!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, vaata ka edaspidi armuga me peale. Anna meie patud andeks ja uuenda meie
südamed, et me Sind teenime õiguses ja pühaduses, mis Sinu meelepärast on. Hoia meie seas oma sõna
kuulutamist ja oma pühade sakramentide õiget tarvitamist. (Õnnista iseäranis nende tulemist pühale
õhtusöömaajale, kes Sinu õiguse järele isunevad ja janunevad.) Anna igal ajal meile ja meie lastele
ustavad karjased ja õpetajad. Sinu armu hooleks anname elusõna kuulutamise igal pool, iseäranis
misjonitöö nende hulgas, kes alles pimeduses istuvad ja surmavarjus käivad. Võta oma kaitse alla
ristikogudus kogu maailmas ja õnnista kristliku vaimu ja elu kasvamist kõigis rahvastes. Kaitse ja

õnnista meie Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut, tema piiskoppe ja kirikuvalitsust ning kõiki
kirikuõpetajaid, koguduste juhte ja töötegijaid, et Sinu sõna meie rahva seas alati õigesti kuulutataks ja
et me oma lastega Sinu riigi kallimaist varadest põlvest põlve osa saaksime.
Varja oma armuga meie maad ja rahvast, õnnista valitsuse tööd, et meie maal alati õiglus ja rahu,
jumalakartus ja aus elu valitseksid. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista, armuline Jumal, kristlikku abielu (iseäranis ka neid, kes hiljuti Sinu poolt seatud püha
abieluseisusesse on astunud ning neid, kes seda tahavad teha Sinu nimel ning selleks koguduse
eestpalvet igatsevad). (Valva oma armusilmaga laste üle, kes hiljuti pühas ristimises Sinu laste hulka
vastu on võetud (täna võetakse).) Võta oma armu hoolde kristlik lastekasvatus ja kõik ristirahva koolid
meie maal ja kogu maailmas. Hoia meie noorsugu südame ja elu puhtuses, (juhata oma Vaimu läbi
leerilaste õpetamist ja õppimist et nad Sinu elusõna heameelega vastu võtaksid ja alati Sinu teel
käiksid). Anna tunda oma armu lähedust meie vendadele ja õdedele, kes meist kaugel on, iseäranis ka
meie koguduse poegadele, kes väeteenistuses, et nad suudaksid ustavad olla oma töös, kindlad
kiusatustes ja kannatustes. Pühitse meie kodust elu, et meie majades õige usk, truu armastus, üksmeel
ja alatine rahu valitseksid. Õnnista igat ausat elukutset ja tööd. Anna kosutavat ilma, et põlluvili hästi
kasvaks, (hoia armulikult vili väljal hävimise eest) ja õpeta meid Sinu andeid tänuga vastu võtma. Ole
lesknaiste abimees ja vaestelaste isa, (lohuta ja kinnita neid, kes surma läbi hiljuti lahkunud omakseid
leinates mälestavad). Ära keela oma halastust ja abi kõigile, kes vaesuses, haiguses, ilmasüüta vangis,
hingeahastuses või muus kitsikuses ja hädas Sinu poole pöörduvad. Anna kõigile kannatajaile tunda, et
Sina oled nende ligi ja päästad ära need, kes Sind tõemeeles appi hüüavad. Kinnita neid oma Püha
Vaimu läbi, et nad kõigis raskustes endid Sinu käe alla alandavad ja neile pealepandud risti õnnistusest
oma hinge kasuks osa saavad. Hoia meid kurja surma eest, kui süda alles patust pöördumata. (Issand,
kes Sa meile varjupaigaks ja kilbiks oled, meie Jumal ja meie kalju, kelle peale me loodame, seisa alati
meie poolt ja aita meid.)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Aita, Sa truu Õnnistegija ja Lunastaja, et elame Sinu armastuses, sureme Sinu armus, siit lahkume Sinu
rahus, hauas hingame Sinu varju all, üles tõuseme Sinu väe läbi ja viimaks igavese elu õndsa lootuse
pärime Sinu taevases riigis, kus Sina Isaga ja Püha Vaimuga, ainus tõeline Jumal, elad ja valitsed,
kõrgeks kiidetud igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
Märkus. 1. Eestpalveid võib tarbekorral täiendada omade sõnadega, arvesse võttes erilisi asjaolusid; teised soovitavad eestpalved
paigutatagu palvesse sündsas kohas.
2. Kolme esimese palveosa lõpul klambrites seisvaid palvesõnu loetakse siis, kui kogudus vastusõnu laulab.
3. Koguduse poolt lauldavaid palvesõnu võib õpetaja tarbekorral ette lugeda, et võimalikult kõik juuresolijad teaksid kaasa
laulda. Sedasama võib teha ka siis, kui kogudus neid sõnu ei laula, näit. kui kirikupalve kantslist peetakse.
4. Viimse „Aameni” kohta vaata märkus lk. 64.

Laulupalved (collecta) jumalateenistuse lõpposas
Armulauateenistuses
1. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et Sa meile oma õndsakstegevat sõna oled
lasknud kuulutada ja me Sinu armsa Poja püha ihu ja kallist verd oleme vastu võtnud, // ja palume Sind
südamest, aita meid, et me Tema kibeda kannatuse ja surma kasu usklikus südames hoiame ning
sõnakuulmises ja armastuses õigesti elame ja igavesti õndsaks saame // sellesama Sinu Poja, Jeesuse
Kristuse, meie Issanda läbi.
2. Issand Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et Sa meid oled oma sõnast ja pühast sakramendist
lasknud osa saada, // ja palume Sind, anna meile kõigi pühade ja äravalitutega ühes osa igavesest aust

oma taevases riigis, // kus Sina Jeesuse Kristusega, oma Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed
igavesti.
3. Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa meid oma sõna ja oma armsa poja Jeesuse Kristuse
ihu ja vere kalli anni läbi oled kosutanud, // ja palume Sind, anna meile oma Püha Vaimu, kasvata meie
usku ja hoia meid kõigis kiusatustes, et igal ajal Sinu tahtmist mööda elame, hädas Sinu armust
rõõmustame ja viimaks õndsaks saame // Sinu Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Armulauata jumalateenistuses
1. Issand Jumal, taevane Isa, Sa oled meid jälle oma jumaliku sõna läbi valgustanud, manitsenud ja
lohutanud; // me täname Sind, et Sa meile armulikult oma Püha Vaimu abi annad kinnitajaks nõtruses,
nõnda et Sinu sõna südames kannaksime, selle järele elaksime ja viimaks õndsaks saaksime // Jeesuse
Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
2. Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind kõigi Su tegude ja kõige hea eest, mis Sa meile oled
teinud, ja iseäranis selle eest, // et tohtisime Sinu palge ette tulla, julgesti ja kindla lootusega Sind
paluda ja Sinu õndsakstegevat sõna kuulda, et see meis head vilja kannaks igaveseks eluks ja me
õndsaks saaksime // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
3. Igavene Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et Sa meid oled lubanud oma palge ette tulla oma
püha sõna kuulma, // et me selle läbi usus kinnitatud ja hoitud saaksime ja ükskord oma usu eesmärgile
jõuaksime // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.

LISA
Laulupalved (collecta) iseäralisteks juhtudeks
Laulupalved (collecta) sisemise elu kosumise pärast
Meeleparanduse ja usu pärast
1. Issand Jumal, taevane Isa, me vaesed patused palume Sind südame põhjast, andesta meile armust
meie patud // ja anna meile oma Püha Vaimu, et oma elu parandame, kõigest südamest Sinu poole
pöördume ja igavesti õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
2. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, anna meile õiget tõelist usku ja kasvata seda meie sees iga päev, //
anna ka armastust ja lootust, et Sind ja oma ligimest teenime, nõnda kui Sinu meelepärast on, ja
õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
3. Issand Jumal, taevane Isa, Sa oled armuline ja halastaja ega taha meie pattu meile süüks arvata, vaid
andeks anda, kui me usus Sind appi hüüame; // me palume Sind, kasvata meie usku ja kinnita meie
südames lootust Sinu halastusele, et sellest lohutust leiaksime, kui südametunnistus vaevab, Sinu

armusse alati jääksime ja õndsaks saaksime // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
4. Issand Jumal, taevane Isa, kes Sa nõtradele lubad alati appi tulla, // me palume Sind, ära lase meie
nõdra usu hõõguvat ja suitsevat tahti hoopis ära kustuda, vaid anna armu, et kindla lootusega Sind
usaldame, Sinu taevastest armuandidest rõõmsasti osa saame, neist kinnitust ja rahu võtame ning
õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pühitsuse ja jumalakartuse pärast

1. Kõigeväeline igavene Jumal ja Isa, kes Sa oma armsa Poja Jeesuse Kristuse oled ausse ülendanud, //
me palume Sind, ilmuta Tema au oma Püha Vaimu läbi ka meie südames, et kindla usuga ja südamliku
armastusega Tema poole hoiame, ustavalt Tema sõna kuuleme, pühas ja jumalakartlikus elus Teda
järgime ja nõnda ühes Temaga ühest aust teise ära seletatud saame, // kuni me, kõigest patust päästetud,
igaveses õiguses ja õndsas valguses Sind kiidame ja austame, // kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja
valitsed igavesest ajast igavesti.

2. Armuline Jumal, helde Isa, Sa oled meid Jeesuses Kristuses armastanud enne kui maailm saadi, ja
õnnistad meid ihu ja hinge poolest igapäev rohkesti; // me palume Sind, anna meile oma Püha Vaimu,
et Sind, Sinu heldust ja kõiki Sinu häid tegusid õigesti ära tunneme, Sind südamest üle kõigi asjade
armastame, ja igavesti Sinu armastusse jääme, // kes Sina Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed
igavesest ajast igavesti.

3. Kõigeväeline igavene Jumal, Sa ilmutad meile omas Pojas Jeesuses Kristuses igavest ja tõsist
armastust ja tahad meie südametes armastuse tuld põlema süüdata; // me palume Sind, aita meid oma
Püha Vaimu läbi, et lihaliku südame vihastelemise ära võidame ja üksteist teoga ja tõega armastame, //
ja et Sinu armastus meie sisse jääks ja Sinu Püha Vaim meile alati tunnistaks, et oleme surmast ellu
saanud // sellesama Sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Laulupalved (collecta) lohutuse ja abi pärast
Kannatuses
1. Ustav Jumal ja Isa, Sa karistad neid, keda Sa armastad, et nad hukka ei läheks ühes jumalakartmatu
maailmaga, vaid ikka täielikumalt patust pöörduksid ja elaksid; // me palume Sind, kinnita meid hädas
oma Vaimu ja sõna läbi, // et me selle aja viletsused kannatlikult ületame ja kindlasti usume, et Sa
viimaks meie kannatused ja kurvastused igaveseks rõõmuks ja auks muudad // Jeesuse Kristuse, oma
armsa Poja, meie Issanda pärast.

2. Kõigeväeline, igavene Jumal ja Isa, kes Sa oma isalikus armastuses ja tarkuses oma lapsi maa peal
risti alla saadad, et seeläbi pattu tõrjuda ja meid meeleparanduses, usus ja palves kinnitada, // me
palume Sind, rõõmusta meid kiusatuses ja hädas Püha Vaimu läbi, kuule meie palvet ja saada meile
armust abi, et me meelt ei heida, vaid Sinu isaliku armu abi õieti tunneme ja Sind kõigi usklike ja
äravalitute seltsis igavesti kiidame, // kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast
igavesti.

3. Igavene Jumal, truu Isa taevas, Sinu halastus on suur ja abi imeline, me hüüame Sinu poole ja
palume südamest, // ära lase meid selles hädas hukkuda, vaid päästa meid armulikult, kinnita meid alati

usus Sinu abisse ja julgusta oma püha sõnaga, et me võidu saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja,
meie Issanda läbi.
Suures hädas

1. Issand Jumal, taevane Isa, ära noomi meid mitte oma vihas ja ära karista meid mitte oma tulises
vihas! // Sügavus hüüab sügavuse poole Sinu koskede kohisemises, kõik Su veevood ja lained käivad
meie üle. // Issand, mispärast seisad Sa nii kaugel ja jääd varjule siis, kui meil kitsas käes on? Kuule,
Issand, meie palvet ja võta kuulda meie kisendamist; ära seisa vait meie silmavett nähes, sest me oleme
ju Sinu lapsed ja Su riigi pärijad // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.

2. Issand, kes Sa ennevanasti oled olnud armuline oma rahvale ja oma viha keelanud ning ennast
pööranud oma tulisest vihast, // me palume Sind, lohuta ja rõõmusta meid jälle, lase oma arm paista
meie üle, siis tahame Sinule tänuohvrit tuua ja tõelises meeleparanduses ja rõõmsas usus Sinu püha
nime kiita ja austada, // kes Sa tõeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, elad ja valitsed igavesti.
Tänupalve pärast rasket aega
Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind kõigest südamest ja kiidame Sinu imetöid; me rõõmustame
ja oleme rõõmsad Sinus ja austame Sinu nime. // Sa kuulsid meie palvet ja päästsid meid ahastusest, Sa
panid koorma meie peale ja aitasid seda kanda. Jah, Sina oled Jumal, kes päästab ja Issand, kes surmast
välja saadab! // Sellepärast tahame Sulle oma tõotused tasuda ja Sinu nimele kiites laulda igavesti, //
kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga, ainus tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Lauldavad eestpalved
Eksijate eest
Issand Jeesus Kristus, kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga kõigi taeva-inglite seltsis rõõmustad iga patuse
pärast, kes meelt parandab ja südamest Sinu poole pöördub, // me palume Sind, otsi eksinuid ja
kadunuid ja too nad tagasi enese juurde, et nad tõelises meeleparandamises ja õiges usus Sind edaspidi
teeniksid, // kes Sa oled meie ainus Õnnistegija ja Lunastaja, kiidetud ja austatud igavesti.
Vihameeste eest
Kõigeväeline, igavene Jumal ja Isa, Sa oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi käskinud oma vihamehi
armastada, neile head teha, kes liiga teevad, paluda nende eest, kes meid taga kiusavad; // me palume
Sind südamest, vaata armuga kõigi meie vihameeste peale, ärata neis tõsist patukahetsust ja anna neile
ja ka meile usklikud, lahked südamed // sellesama oma Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Perekonna eest
Issand Jumal, taevane Isa, Sa ise oled abielu seadnud ja pühitsenud, // me palume Sind, aita kõiki, kes
abielus, et nad rahus ja üksmeeles jumalakartlikult elaksid, Sind teeniksid ja üheskoos Sinu sõnast oma
hingedele kosutust ja kinnitust otsiksid. // Anna kõigile pereisadele ja pereemadele õiget tarkust,
armastust ja kannatust, et nad oma lapsi kristlikult kasvatavad ja Sinu sõnas ustavalt ja tõsiselt
õpetavad ning juhatavad. // Õnnista nende tööd igapäevase leiva pärast, kinnita ja hoia neid armulikult
õnnetuses, risti all ja kiusatuses, et nad õndsaks saaksid // Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda
läbi.

Ülemate eest
Halastaja Jumal, taevane Isa, kes Sa ülemad oled seadnud, // me palume Sind, valgusta ja juhata neid,
kellele Sina oled andnud meelevalla maa peal. Anna neile oma Püha Vaimu läbi tarkust ja tundmist, et
nad Sind, oma kuningat ja kohtumõistjat, kardaksid ja austaksid, ja oma alluvate üle õiguses ja
armastuses valitseksid. // Meid kõiki aga aita, et rahulist ja vaikset elu elame kõiges jumalakartuses ja
aususes ja nõnda ühes nendega Sind teenime ja Sinu püha nime austame, // kes Sina Pojaga ja Püha
Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.
Üldine eestpalve
Halastaja, kõigeväeline Jumal ja Isa, kes Sa õige Isa oled kõigile, keda taevas ja maa peal Sinu lasteks
nimetatakse, // me palume Sind, hoia meie sammud kindlasti oma jälgedel, et me kõik Sinu õiged
lapsed oleksime ja meie jalad ei väärataks. // Hoia ja õnnista ülemaid ja neid, kellel on meelevald. Aita
armulikult oma sõna kuulutajaid, õnnista kristlikku lastekasvatust kodus ja koolis, et tõuseks uus,
jumalakartlik põlv. Õnnista meie kätetööd ja igapäevast leiba. Lase hästi korda minna, mis Sinu nimel
ette võtame, // et Sinu varju all ja Sinu õnnistusega alati rahulist ja vaikset elu elame, Sind oma Jumalat
ja Issandat rõõmuga teenime ja igavesti õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie
Issanda läbi.

