Salmid (versiculi), laulupalved (collecta) ja kirikupalved
pühadel ja pühade aegadel
1. Kristuse tulemise ajal (Advent)
Salmid (versiculi)
1. Te, väravad, tõstke oma pead üles ja te, igavesed uksed, saage kõrgeks. Halleluuja!
Et aukuningas võiks sisse tulla. Halleluuja!
2. Kiidetud olgu Issand, meie Jumal. Halleluuja!
Ta on tulnud katsuma ja saatnud lunastuse oma rahvale. Halleluuja!
3. Valmistage Issanda teed. Halleluuja!
Tehke tema teerajad tasaseks. Halleluuja!
Märkus. Sama pühapäeva algussalmides (Introitus) leiduvat salmi ei ole kohane siin teistkordselt tarvitada.

Laulupalved (collecta)
1. (Uus kirikuaasta).
Halastaja, igavene Jumal ja Isa, me täname Sind, et Sa oled meid jälle lasknud uue kirikuaastani jõuda
ja seda alata. // Jaga meile ka edaspidi oma armu ja anna meile Püha Vaimu, et Sinu sõna alati selgesti
ja puhtasti kuulutataks meile valgustuseks ja pühitsuseks. // Anna meile uuel kirikuaastal uued
südamed ja uut sõnakuulmist, et Sind vaimus ja tões teeniksime, // ja aita meid ikka kindlamini Sinusse
uskuda ja Sinu armule, mis Jeesuses Kristuses on ilmunud, ikka julgemini loota, // et nõnda igaveseks
eluks hoitud saaksime // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

2. Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, me palume Sind südamest, // ärata meid patuunest ja aita
valvata, et valmis oleme, kui Sinu Poeg tuleb, teda rõõmuga vastu võtma ja Sind puhta südamega
teenima // sellesama, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.

3. Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind südamest, // et Sa oma Poja Jeesuse Kristuse oled
läkitanud meid patust ja kuradi väest lunastama ja igavesest surmast ära päästma. // Me palume Sind,
valgusta ja juhata meid, et me Teda tõesti tunneme oma Õnnistegija ja kuninga olevat, Tema
madalusest ei pahanda, vaid ustavalt Tema poole hoiame ja kindlas lootuses Temale igavesti õndsaks
saame, // kes Sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti.

4. Halastaja, armuline Jumal ja Isa, me täname Sind südamest, // et Sa oma Pojale Jeesusele Kristusele,
meie Õnnistegijale ja kuningale, oled meelevalla andnud oma armuriiki meie seas asutada, // ja palume
Sind, anna, et me igal ajal heameelega Tema valitsusele alistume, ja Tema oma armus meie juurde jääb
ning meid oma taevaandidega õnnistab, // kes Sinuga Püha Vaimu osaduses elab ja valitseb igavesest
ajast igavesti.

Kirikupalved

1. Kiitus, au ja tänu olgu Sinule, kõigeväeline Jumal, armuline Isa, et Sa meie peale oled, halastanud ja
suurest armastusest oma ainusündinud Poja läkitanud Sinu au ilmutama ja rahvale õndsust tooma. Me
mälestame jälle Tema armulist tulemist ja rõõmustame usukindlas lootuses suurest jumalakartuse
saladusest: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud vaimus, nähtud inglitest, kuulutatud
paganaile, ustud maailmas, üles võetud ausse. — Issand, Jeesus Kristus, Sa aukuningas, elava Jumala
Poeg, kiidetud olgu Sinu jumalik halastus, et Sa ennast alandasid, võtsid enesele sulase näo ja tulid
meie juurde, õige ja abimees, et meie Sinu juures hingamist leiaksime oma hingedele. (Sind, Issand,
täname!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sa meie Õnnistegija ning Lunastaja, meil on Sinust hea meel ja me palume usus: ilmuta meile ikka
selgemini oma au! Tule meie juurde ja ela meie seas, linnas ja maal, kirikutes ja koolides, kodudes ja
südametes. Lase oma evangeeliumi valgust meile selgesti paista, et Sinu nime kiitus meie seas ikka
kaugemale kostaks. Kutsu enese juurde kõik, kes Sind veel ei tunne, et ei oleks maa peal rahvast ega
maja, kes Sinu tulemisest ei rõõmustaks. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Sa kuningate kuningas ja isandate Issand, saagu Su vägi ja arm suureks valitsuste üle kõigis maades,
iseäranis ka meie maa Valitsuse ja nende üle, kes seisavad rahva teenistuses, ja täida neid tarkuse ja
õiguse vaimuga. Tule meie Kiriku ja tema valitsuse, piiskoppide, õpetajate ja nende abiliste, koguduste
juhatuste ja nõukogude juurde, neid oma sõna läbi juhatades ja usus kinnitades. Tule kõigi inimeste
juurde ja too neile õige meeleparanduse ja uue elu vaimu. Tule nende juurde, kes südames vaevatud,
koormatud ja kurvastatud on ning nende juurde, kes kiusatuses või muus hingeahastuses; lohuta ja
kinnita kannatajaid, anna haigetele kosumist ja valgusta surijate viimse võitluse teed. (Issand, me
ootame Sind ja loodame Sinu abi peale!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Sel päeval aga, kui Sa, meie Issand ja Õnnistegija, suures väes ja aus taas tuled ja kõik rahvad oma
kohtujärje ette kogud, ära heida meid mitte oma palge eest, vaid anna, et me rõõmustades ja hõisates
Sulle vastu hüüame: kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel, hosianna kõrges!
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
2. Issand Jumal, armas taevane Isa, me kiidame Sind ja austame Sinu püha nime, et Sa oma Poja,
Jeesuse Kristuse, meile oled Õnnistegijaks ja Lunastajaks seadnud ja armust andnud, ja et Tema nüüd
jälle meie juurde tahab tulla kui taevane kuningas täis armu ja tõtt. (Sind, Jumal täname!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Issand, Jeesus Kristus, me palume Sind, tule meie juurde ja õnnista meid oma armu ja truuduse
täiusest. Tule katsuma viinapuud, mis Su parem käsi on istutanud, püha ristikogudust. Tee, et tema
väljad haljendaksid ja õitseksid Sinu kõrge nime auks. Saada õigele teele, kes Sinust on taganenud ja
omaeneste teedel käivad. Too ligi need, kes veel Sinust kaugel pimeduses istuvad ja Sinu nime ei
tunne. Halasta kõigi inimeste peale! (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Juhata oma Vaimu läbi valitsejaid maa peal, et nemad igas asjas Sinu au taotleksid ja oma maades Sinu
riigile teed valmistaksid. Võta oma armu varju alla meie maa ja rahvas, Valitsus ja tema abilised. Anna
neile valitsemises armu ja õnne, et me rahus ja üksmeeles võiksime elada, julgesti oma tööd teha ning
selle vilja rõõmuga maitsta. Hoia armulikult meie maast eemal kõik hädad ja viletsused, taudid ja
viljaikaldus. Ehi meid kõigis raskustes usu ning kannatusega. Sa halastaja Õnnistegija, rõõmusta
vaeseid, toeta lesknaisi, ole abimeheks vaeslastele, toeks nõtradele, arstiks haigetele ja valguseks
surijaile. (Tule kõigi juure oma abiga!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks, Issand, kes Sa ükskord taas tuled omakseid kõigest kurjast ära päästma, aita, et me oma
lunastust rõõmuga ootame, aga alati ka valvame ja palume, et meid väärt arvataks Sind hõiskamisega

vastu võtma ja Sinuga Su igavesse taevariiki minema, kus me Sind igavesti kiidame ja austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Halastaja Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et me Sinu õnnistusega võime uude kirikuaastasse
astuda. // Anna meile ka edaspidi armu, et Sinu püha sõna ja Sinu Poja armurikas sakrament meie seas
rohket vilja kannaksid. // Kasvata meie usku, kinnita meid armastuses ja täida südamed rõõmsa
sõnakuulmisega, et Sind alati vaimus ja tões teenime // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie
Issanda läbi.

2. Jõulupühil
Salmid (versiculi)
1, Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu: teile on täna Õnnistegija sündinud. Halleluuja!
Kes on Issand Kristus Taaveti linnas. Halleluuja!
2. Kõikide teades suur on jumalakartuse saladus. Halleluuja! Jumal on avalikuks saanud lihas.
Halleluuja!

Laulupalved (collecta)

1. Kõigeväeline, igavene Jumal, armas taevane Isa, me täname Sind südamest, et Sa oma ainusündinud
Poja maailma oled läkitanud, et meie Tema läbi elaksime, // ja palume Sind, valgusta meid oma Püha
Vaimu läbi, et me seda armu tänuliku meelega tunneksime, sellest kõiges kiusatuses rõõmustaksime ja
õndsaks saaksime // sellesama Sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
2. Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa oled oma ainusündinud Poja meie liha ja vere osaliseks lasknud
saada, et me Tema läbi pühitsetud Sinu lasteks ja Sinu riigi pärijaiks saaksime. // Aita, et Tema
inimesekssaamine ja sündimine meile südamerõõmuks oleks ja jääks ja me uute inimestena puhta
südamega Sind teeniksime // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

3. Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind Sinu suure armu ja halastuse eest, kes Sa oma
ainusündinud Poja oled lasknud inimeseks saada, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid
päriks igavese elu. // Me palume Sind, valgusta meie südameid oma Püha Vaimu läbi, et me selle armu
eest Sulle tänulikud oleme, sellest igas hädas ja kiusatuses rõõmustame ja viimaks õndsaks saame //
sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

4. Kõigeväeline Jumal, me täname Sind, et Sa meie viletsuse peale oled vaadanud ja meie pärast oma
ainusündinud Poja lasknud inimeseks saada, // ja palume Sind, valgusta armulikult meie südameid, et
me Sinu armsa Poja sündimisest rõõmu tunneme, inglite seltsis Sind kiidame, südamest rõõmsad ja
rahulised oleme ja selle aja kannatamisi nurisemata kanname ning ära võidame // sellesama Sinu Poja
läbi, kes Sinuga Püha Vaimu osaduses elab ja valitseb ikka ja igavesti.

Kirikupalved

1. Kiitus olgu Sulle, Sa armuline, halastaja Jumal, kes Sa nii suuri imeasju teed; kiidetud olgu Sinu
püha nimi igavesti. Sa oled meile suuri asju teinud, Sa vägev, kelle nimi püha on. Üks laps on meile
sündinud, üks Poeg on meile antud, kelle õlal on ta valitsus, ja temale pannakse nimi: Imeline,
Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. — Issand Jeesus, kui üliväga suur on Sinu heldus! Sa
oled oma igavese au maha jätnud ja inimeseks saanud, et meie jälle Isa juurde võiksime tulla ja Jumala
lapsiks saada. Sa oled vaeseks saanud, et meie rikkaks saaksime, ja oled enesele sulase näo võtnud, et
meid Jumala kujuks uuendataks. (Issand, Issand, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Anna meile andeks, et me Sinu püha sündimist sagedasti ei ole miskikski pannud ja Sulle Su
inimesekssaamise armu tänamatuse ja patuga oleme tasunud. Võta meid uuesti enese omaks, valitse
meid oma Püha Vaimu läbi, et vana inimene meie sees sureks ja me Sinu läbi uues elus käiksime.
Jumala Poeg, Rahuvürst, Sa oled meile rahu toonud. Vala seda rohkesti meie peale välja ning tee meid
täna ja igal ajal eneses rõõmsaks ja õndsaks. Laota oma õnnistavad käed oma koguduse üle maa peal,
kaitse teda oma jumaliku väega ja anna, et me kõik Sinu ihu elavate liikmetena Sinusse kasvaksime,
kes Sa pea oled. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Oma õnnistust, Issand Jeesus, saada rohkesti meie maale ja rahvale, Valitsusele ja Kirikule, et me alati
kui Sinu rahvas ja pärisosa usinad oleksime heale tööle. Läkita oma sõna valgus nende juurde, kes Sinu
sündimisega antud armust veel midagi ei tea, ja ka nende juurde, kes selle on unustanud ning ära
põlanud. Lohuta patuseid, kes tahavad meelt parandada, oma rahu ja rõõmu sõnumi läbi. Neile, kes
hirmus ja mures Sinu poole üles vaatavad, anna tunda oma inimesekssaamise läbi, et Sina tõesti neid
armastad ja tahad aidata. (Halastaja Issand, ole alati meie ligi ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Täida, Issand Jeesus, kõik maad oma auga ja too päikesetõusust loojanguni kõik oma äralunastatud
kokku püha rahva pärandusest valguses osa saama. Seal laulame siis nendega ja kõigi taeva sõjaväe
hulkadega taevalikku halleluujat ja kiidame Sinu heldust igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
2. Issand Jeesus Kristus, Sa Kõigekõrgema Poeg, me kiidame ja austame Sind, et Sa südamlikust
halastusest meie, ärakadunute vastu oma Isa aujärjelt sellesse patu ja viletsuse maailma oled tulnud ja
meie liha ning vere enesele võtnud, et meid lunastada ja Isa viha vaigistada. Sinu püha sündimise läbi
oleme meie uuesti sündinud elavaks lootuseks ja taevavärav on meile avatud. Nüüd saavad kõik, kes
Sind vastu võtavad, Sinult meelevalla Jumala lasteks saada, kellel on alati luba Isa juurde tulla ja
keelamata Sinu riiki pääseda. (Issand. Issand, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sa meie Õnnistegija, anna meile armu, et me jumalakartuse saladust, Sinu ilmumist lihas õigesti
tunneme, Sinu suurt armastust ja halastust meie vastu ikka meeles peame, Sinu õnnistusttoovast
sündimisest südamest rõõmustame, sellega endid kinnitame ning tema väge enestes rohkesti tunneme,
nõnda et me jumalakartmatut elu jõuaksime ära salata ja endid ikka paremini patu rüveduse eest hoida.
(Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Saada, Issand, õnnistus, mis Sa oled toonud oma sündimise läbi, igal ajal meie maale ja rahvale.
Õnnista meie Kirikut ja kogudusi ja kõiki, kes seisavad Sinu riigi töös meie maal. Ole oma armuga ligi
meie Valitsusele ja kõigile, kes seisavad rahva töös. Jaga oma rikkalikku õnnistust kõigile elukutsetele,
noortele ja vanadele, tugevatele ja nõrkadele, puuduses olijaile ja haigeile, rõõmsaile ja kurbadele,
õnnelikele ja õnnetuile, et kõik Sinu püha inimesekssaamise õndsuse ära tunneksid ja tänuohvriks Su
helde tulemise eest iseendid heameelses sõnakuulmises Sinu omaks annaksid. (Issand, tule selleks
meile oma armuga appi!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Võta oma kogudus igal pool oma armulise varju alla. Sinu sõna hääl kostku kaugele ja saatku korda,
milleks Sa tema oled läkitanud. Too ligi need, kes veel Sinust kaugel on; tee, et nemad ühes meiega

Sinu õndsakstegevast armust rõõmustaksid ja Sinu nimele au annaksid, — Aga viimaks, oh Issand,
meie Õnnistegija, saada meid armuga oma taevariiki, kus igaveses rõõmus Sinu juures oleme ja Sinu
juurde jääme ning kõigi inglite ja äravalitud hingedega Sind igavesti kiidame ja austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Halastaja Jumal, me täname sind, et Sa meile oma armsa Poja oled andnud ja et me kalli sakramendi
läbi Tema pühast ihust ja verest oleme osa saanud. // Me palume Sind, aita, et me õiges usus iseendid
alati temale anname ja täiesti Tema omaks saame, // kes Sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb
igavesti.

3. Vana-aasta õhtul ja uueaasta päeval
Salmid (versiculi)
1. Mu hing, kiida Jehoovat. Halleluuja!
Ja ära unusta mitte Tema heategusid. Halleluuja!
2. Jeesus Kristus on seesama. Halleluuja!
Eile ja täna ja igavesti. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)

1.Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa meid siiamaani oled aidanud ja mitmesuguse kahju
ning häda eest armulikult hoidnud, // ja palume Sind, juhata ja saada meid ka edaspidi ning kinnita
usalduses ja lootuses Sinu heldusele, et me Sinu tiibade varjus julgesti võiksime elada, kuni ajalik
elutee on ära käidud ja me Sinu taevasse riiki tuleme, kus me Sind igavesti kiidame ja austame, // kes
Sa Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

2. Kõigeväeline, igavene Jumal, kellelt kõik hea and tuleb, me täname Sind kõigi heategude eest, mis
me Sinult möödunud aastal ihu ja hinge poolest rohkesti oleme vastu võtnud, // ja palume Sind, anna
meile hea ja rõõmus uus aasta, hoia meid armulikult õnnetuste eest, ole ligi hädaohtudes ja saada meid
meie teel oma jumaliku õnnistusega // Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda pärast.

Kirikupalved

Vana-aasta õhtul
LITAANIA (vt. lk. 62) või järgmine palve:
Igavene, kõigeväeline Jumal, halastaja Isa taevas, Sinu armu läbi oleme võinud jälle ühe aasta eluteed
ära käia; me tõstame oma silmad Sinu poole ja kiidame Sind, et Sa meid siiamaani oled hoidnud,
mitme häda ja õnnetuse eest kaitsnud ja kõiges vaevas ja viletsuses lohutanud ning kinnitanud.
Iseäranis täname Sind Sinu sõna ja kalliste sakramentide eest, milles Sa meie ja meie laste juurde oled
tulnud. Jah, Isa, Sinu ustavus on suur ja Sinu halastused ei ole veel lõppenud. (Issand Jumal, me
täname Sind!)

(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me ei ole siitsaadik Sind mitte õieti teeninud, vaid oleme Sinu ustavust tänamatu meele ja pattudega
tasunud. Ära mine meiega kohtusse, sest ükski elus inimene ei ole Sinu ees õige, vaid anna meile oma
Poja, Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija pärast kõik patud andeks, mis me Sinu ja oma ligimese vastu
oleme teinud. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Anna meile armu, et vana aastaga enestelt ära heidame vana inimese, kes ennast hävitab petlike himude
läbi, ning ennast ehitame uue inimesega, kes Sinu sarnaseks on loodud tõelises õiguses ja pühaduses.
Ole meie ligi ja aita meid uuel aastal alati Sinu kartuses käia, valvata ja lakkamata Sinult armu ja
tarkust, valgust ja väge paluda, et me halastust leiame sel ajal, kui abi vajame. Valva Sa, ustav hoidja,
meie maa ja rahva, Valitsuse ja Kiriku üle, et õnnetus meid ei taba ega häda meie ligi ei saa. (Jää alati
meie juurde oma varju ja abiga!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Iseäranis palume Sind, Issand Jeesus, kes Sa surma oled ära võitnud, ja temalt võimuse võtnud, lohuta
kõiki, kelle perekonnast surm sel aastal mõne liikme on ära kutsunud. Juhata nende südameid Püha
Vaimu läbi, et ükski ahastus neid Sinust ei pööra, vaid et nad alandlikkuses Isa tahtmisele alistuvad,
kannatlikkusega kõik ületavad ja viimaks usu eesmärgile, hingeõndsusele, jõuavad. Aga meid kõiki
õpeta meie päevi üles arvama, et me tarkust südamesse saame. Ja kui Sinu arm meid on hoidnud ja
õnnistanud ja me oma maapealse teekäigu eesmärgile oleme jõudnud, siis keela meilt surmahirm ja
anna, et rahus magama läheme, rõõmuga ärkame, Sinu au näeme ja Sind igavesti kiidame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Uueaasta päeval
Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, südamest kiidame ja austame Sind rohke helduse ja halastuse
eest, mida Sinult möödunud aastal oleme tohtinud vastu võtta, ilma et me seda väärt või teeninud
oleksime. Sa oled meid armulikult oma püha sõna juures hoidnud (meile rahu andnud), meid tervise ja
peatoidusega õnnistanud, õnnetuste, ihu ja hinge kahju eest isalikult kaitsnud. Kuidas suudame kõiki
Sinu armu ja ustavuse avaldusi üles arvata ja Sind kõige selle eest küllalt kiita? (Issand Jumal, me
täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sinu nimel ja Sinu abile lootes algame täna uut aastat. Taevane Isa, ole ka edaspidi oma armuga meie
ligi. Vala oma Püha Vaimu rohkesti meie peale, et uuel aastal meie meel ja mõtted uueks saaksid ja me
Sinu sõna heameelega kuuleme ja Sind teenime. Õnnista kõiges maailmas oma kogudust, mida Sinu
Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda nimega nimetatakse. Saagu see aasta armuaastaks paljudele, kes
veel pimeduses ja surmavarjus viibivad. Õnnista kristlikke valitsusi ja rahvaid. Ole iseäranis armuline
meie maale ja rahvale, meie Kirikule ja kõigile, kes Sinu riigi ehitamise töös seisavad meie Kirikus ja
kogudustes. Ole oma abiga ligi meie Valitsusele ja tema abilistele, et meie maal alati õigus ja kord,
rahu ja üksmeel valitseks. Õnnista kristlikku perekonnaelu; tee, et vanemad ja lapsed, perevanemad ja
teenijad, sõbrad ja naabrid õiges armastuses ning ustavuses isekeskis elavad ja igaüks omal kohal teeb,
mis tema kohus on. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Sa meie abi ja rõõmu Jumal, võta oma hoole alla lesed ja vaeslapsed, kinnita ja kosuta haigeid ja
puuduses olijaid, rõõmusta kurbi, kinnita neid, kes kiusatusse või muusse ahastusse langevad. Hoia
meid õnnetuste ja hädade, viljaikalduse ja kalli aja, sõja ja verevalamise eest Ehita uut aastat oma
ihuliku ja vaimuliku õnnistusega, et kogu maailmas ja meie maal au elaks, heldus ja tõde üksteisele
vastu tuleksid, õigus ja rahu üksteisele suud annaksid, tõde võrsuks maast ja õigus vaataks alla taevast,
ja nõnda uus aasta meile kõigile rohke õnnistuse aasta oleks. (Issand, me ootame Sinu armu, ole meiega
ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks, Issand Jeesus, Sa surma äravõitja, ole ligi nendele, kellele see aasta on viimseks eluaastaks
siin maa peal, ja aita neid surmavõitluses. Anna ennast igaühele meist viimses hädas tunda kui elu
Issand ja vii meid surmaöö pimedusest läbi enese juurde taevasse, kus need, kes Sinusse uskudes

magama läinud, Sinuga igavest õnnist juubeliaastat peavad ja austavad Sind, kes Sa Isaga ja Püha
Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Igavene Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et Sa meile kõik meie patud oled andeks andnud ja meid
oma armsa Poja ihu ja verega eesolevaks teeks oled kinnitanud. // Me palume Sind, hoia uuel aastal
meile oma sõna ja armurikas sakrament ja saada korda, et need meie südames rohket vilja kannaksid //
Sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Kristuse ilmumise pühal (Epiphanias)
Salmid (versiculi)
1. Tõuse üles, saagu sa valgustatud, sest sinu valgus tuleb. Halleluuja!
Ja Jehoova au tõuseb su üle. Halleluuja!
2. Rahvas, kes käis pimeduses, näeb suurt valgust. Halleluuja!
Nende üle, kes elavad surmavarju maal, paistab valgus. Halleluuja!
3. Tänage Isa, kes on meid päästnud pimeduse võimusest. Halleluuja!
Ja on meid saatnud oma armsa Poja kuningriiki. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)

1. Halastaja Jumal ja Isa, me täname Sind südamest, et Sa meid pimedusest oma armsa Poja, Jeesuse
Kristuse tundmisele oled kutsunud, // ja palume Sind, juhata meid oma Püha Vaimu läbi, et õiges usus
iga päev kasvame, Sinu käskudes pühalt ja laitmata käime ja viimaks kõigi usklikega igavese õndsuse
pärime // Sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

2. Kõigeväeline Issand ja Jumal, me täname Sind, et Sa oma ainusündinud Poja ka paganaile oled
ilmutanud, // ja palume Sind, hoia oma evangeeliumi õnnis valgus meile ja meie lastele ja anna armu, et
see ikka laiemale maailma rahvaste sekka leviks ja nõnda neile, kes alles pimeduses ja surmavarjus
istuvad, ikka rohkemini paistaks // sellesama Sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
3. Issand Jumal, halastaja Isa, Sa oled meile oma armsa Poja Jeesuse Kristuse armust andnud, Tema
läbi püha ristimise meile uuestisündimise pesemiseks seadnud ja seeläbi meid pattudest puhastanud
ning oma riigi osadusse võtnud, // me palume Sind südamest, juhata meid armuga oma Püha Vaimu
läbi, et seda suurt armu õieti ära tunneme, Sind pühitsetud ja puhta eluga usus teenime ja oma lootuse
ristimisele paneme // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Kirikupalve
Issand Jeesus Kristus, Sa elava Jumala Poeg, kes Sa mitte ainult äravalitud rahvale, vaid ka paganaile
rõõmustuseks ilmusid ja kõigi inimeste Õnnistegijana avalikuks said, me kiidame Sind Sinu armurikka
ilmumise eest ja palume, vaata heameelega kiituse ja tänuohvritele, mis me Sinule, suurele
aukuningale, toome. (Sa ustav Issand, me täname Sind!)

(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Aita meid tõe selget valgust, mille Sa meile selle maailma pimeduses oled juhtivaks ja õiget teed
näitavaks täheks põlema süüdanud, alati rõõmuga järgida ja sellest igal ajal lohutust, kosutust ja
kinnitust saada. Tee, et Sinu õndsusttoov sõna ikka kaugemale maailma rahvaste juurde tungiks, ning
paganad Sulle au annaksid ja Sinu kiitust kuulutaksid. Kasvata ja kinnita oma riiki kõigis paigus.
(Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Sinu arm kaitsku ja õnnistagu meie Kirikut ja kogudusi, karjaseid ja sõna kuulutajaid, maad ja rahvast,
Valitsust ja tema kaastöölisi, kooli ja kodu, õpetajaid ja õpilasi, noori ja vanu, et Sinu Vaimu valgus
alati meile jääks. Vala oma lohutuse heledat valgust nende südamesse, kes haiguses või hädaohus, patu
kiusatuses või hingeahastuses viibivad, et nad jälle rõõmsaks saaksid ja Sinu heldust kiidaksid. (Ole
oma abiga meie kõikide ligi!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Kui meie elupäevad lõpule jõuavad, siis saada meid kõiki oma palge valgusesse, et me, kõigest kurjast
päästetud, Sind rõõmsa südame ja suuga võime kiita ja austada, kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga, üks
Issand ja üks Jumal, elad ja valitsed igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand, Jeesus Kristus, armas Õnnistegija, me palume Sind, valgusta meie südameid oma
armuvalgusega, et Sind õiges usus ära tunneme, // selles tundmises Sinu sõna ja Sinu püha ihu ja vere
sakramendi läbi kasvame, valguse lastena Sinu ees käime ja viimaks igavese elu õndsale valgusele
jõuame ning Sind taevalikus selguses näeme, // kes Sa elad ja valitsed Isaga ja Püha Vaimuga igavesti.

Kannatamise ajal
Salmid (versiculi)
1. Vaata, see on Jumala Tall!
Kes maailma patud ära kannab!
2. Tõesti, meie haigused võttis Tema enese peale!
Ja kandis kõik meie valud.
3. Jumal ei andnud omaenese Pojalegi armu.
Vaid loovutas tema meie kõikide eest.
4. Kristus haavati meie üleastumise pärast.
Ja rõhuti meie ülekohtu pärast.
5. Kristus armastas kogudust!
Ja andis iseennast tema eest, et teda pühitseda!

Laulupalved (collecta)

1. Halastaja, igavene Jumal, kes Sa omaenese Pojalegi armu ei andnud, vaid Tema meie kõikide eest
loovutasid, et Ta meie patud ristipuule kannaks, // kinnita seda usku meie südames, et me iialgi ei karda

ega meelt heida, vaid igal ajal Sinule loodame ja täiesti Sinu omaks saame // sellesama Sinu Poja,
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

2. Issand Jumal, halastaja Isa, me palume Sind, // vaata armuga oma vaese karja peale, kelle pärast Sinu
armas Poeg ennast patuste kätte andis ja häbistavat surma ristisambas kannatas; // anna meile ka armu,
et Sinu Poja eeskujul kõiki oma viletsusi kannatlikult kanname ja Sind igal ajal kiidame ning austame //
sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
3. Halastaja, armuline Jumal ja Isa, me täname Sind südamest, et Sa meie patud oma armsa Poja,
Jeesuse Kristuse peale oled pannud ja Teda oled lasknud meie eest teotavat ristisurma kannatada, et
Tema muhkude läbi meile tervis tuleks. // Me palume Sind alandlikult, anna, et me Tema kannatusest ja
surmast kuradi, maailma ja meie liha kiusatustes väge võtame ja nõnda patust ning kurjast
südametunnistusest hoidume ja kõike, mis Sa meile peale paned, kannatlikult kanname, kuni viimaks,
kõigest kurjast päästetud, igavesti õndsaks saame // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie
Issanda läbi.
4. Issand, Jeesus Kristus, tõeline Jumal ja inimene, kes Sa maailma patud enese peale oled võtnud ja
nuhtluse, mida me oleme ära teeninud, täiesti ära kandsid, me täname Sind südamest selle armu eest //
ja palume Sind, ärgu mingu Sinu kibe kannatamine ja surm meie vaeste patuste kohta mitte tühja, vaid
saada oma Vaimu läbi korda, et kõiges kiusatuses sellega oma südant kinnitame, pattudest hoolsasti
hoidume ja Sind heal meelel tänuliku südamega teenime, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja
valitsed igavesti.
5. Kõigeväeline, igavene Jumal, kes Sa Jeesuse Kristuse, oma ainusündinud Poja loovutasid, et Tema
nuhtlust meie pattude eest ristil pidi kannatama, // aita meid, et me elavas usus ja tänulikus armastuses
oma vana inimese risti lööme, enam pattu ei teeni ja selle peale julged oleme, et meie patud on andeks
antud ja et surmast oleme päästetud ning õndsuse lootuses alati võime kindlad olla // sellesama Jeesuse
Kristuse, Sinu Poja, meie Õnnistegija läbi.

Kirikupalved
1. Issand, meie Jumal, halastaja Isa taevas, me toome Sinule kiitust, au ja austust, et Sa oma põhjatuma
armastuse pärast meile oma ainusündinud Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse, Õnnistegijaks ja
Lunastajaks oled andnud. Sa oled meie suure häda peale vaadanud ega ole omaenese Poega säästnud,
vaid oled tema meie pattude pärast kibeda kannatamise ja kõige valusamasse surma andnud. Kes
suudab Sinu halastuse sügavust mõõta ja Sinu armu imesid üles rääkida! Meie hing kiidab Sind, Issand,
ja kõik, mis meie sees, Sinu püha nime. (Issand, Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Jeesus Kristus, meie Õnnistegija, Sa said meie lepitajaks, teenisid meile oma püha süütu kannatamise
läbi taevase Isa armu ning võitsid meile igavese elu. Me palume Sind südamest, hoia meid oma
armastuses ja anna meile oma armu Püha Vaimu läbi, et alati tunneme kallist lunastust ja äraarvamata
suurt armu, mis Sina oma armastuses ja ustavuses meile oled kinkinud, kõigest südamest Sinu poole
hoiame ja tõesti Sinu jüngriteks saame. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Ilmuta oma ristiväge kõigis maailma maades, anna oma kannatuse õnnistusest osa meie Kirikule ja
kogudustele, karjastele ning õpetajatele ning kõigile, kes Sinu riigi evangeeliumi armastavad ja
kuulutavad, maale ja rahvale, Valitsusele ja kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Aita meid, et Sinu
kannatamise ja surma läbi meie usk saaks kindlamaks, armastus Sinu vastu tulisemaks, kannatlikkus
tugevamaks ning sõnakuulmine usinamaks ja püsivamaks, nõnda et me patule sureme ja Sind, oma
Õnnistegijat, eluotsani teenime pühitsuses ja õiguses, mis Su meelepärast on. (Tule meie ligi ja aita

meid oma väega!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Aga viimaks, oh Issand, ole meile armuline, et me iseäranis oma surmavõitluses Sinu surmast kinnitust
saame, rõõmuga siit lahkume ja ükskord igaveseks õndsaks eluks üles tõuseme, kus Sind igavesti
kiidame ja austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
2. Issand, Jeesus Kristus, Sa kiidetud Jumala Poeg, meie õnnistuse kalju! Maa peal ei olnud meil
päästjat, sest ükski vend ei või teist lunastada. Sul oli hale meel meie viletsusest, nõnda et Sa pidid
meie peale halastama. Sa kannatasid risti rõõmu asemel, millele Sinul oli õigus, ega pannud häbi
miskikski meie pärast. Et meid vaeseid patuseid õigeks ja rikkaks teha, loovutasid Sa oma au, võtsid
meie patu enese peale ja saavutasid igavese lunastuse neile, kes Sinusse usuvad. Kiitus, au ja austus
olgu Sinule, Sa meie hingede Õnnistegija ning päästja! (Issand Jeesus Kristus, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sa meie ainus igavene Ülempreester, Sa ohverdasid oma püha ihu ristialtaril ja surid meie pattude eest,
et Sa oma surma läbi kuradi väe ära võidaksid ja need päästaksid, kes surma kartuses kõige eluaja olid
sulasepõlves, me palume Sind, ava meie mõistuse silmad, et Sind tunneme ainsa igavese ohvrina meie
ja kõige maailma pattude eest, oma patte kahetsedes sellele loodame ja ikka täielikumalt Sinu omaks
saame. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Issand Jeesus, Sa meie õnnistus ja elu, aita, et sõna Sinu ristist kostaks maailma äärteni. Tõmba enese
juurde kõik, kes Sind veel ei tunne, et ka nemad Sinu juures õnnistust ja elu leiaksid. Õnnistus, mis
Sinu ristist hoovab, voolaku lakkamata üle meie Kiriku ja koguduste, ja kõigi üle, kes Sinu riiki nõudes
Sinu evangeeliumi kuulutavad; jaga oma õnnistust meie maale ja rahvale, Valitsuse ja tema abiliste
tööle, et kõik head kavatsused ja algatused korda läheksid. Ole meiega töös ja muredes, raskustes ja
kannatustes, ja aita, et Sinu eeskujul õpime taevase Isa sõna kuulma häil ja kurjel päevil, Tema
tahtmisele alistuma, kannatlikud olema, Teda uskliku südamega appi hüüdma ja lapseliku usaldusega
kannatustes ja surmas austama. (Issand, Sa ole meie varjupaigaks, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks aga andku Sinu ristisurm meile meie viimsel tunnil väge, kindlat meelt ja lohutust, et usus
Sinusse surmahirmu ära võidame ja julgesti võime ütelda: Kui me elame, siis elame Issandale! Kui me
sureme, siis sureme Issandale! Sinu kätte, Issand Jeesus, anname oma vaimu, Sa oled meid lunastanud,
Issand, Sa tõe Jumal, kiidetud igavesti!
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Kõigeväeline, armuline Jumal ja Isa, me kiidame ja täname Sind südamest, et Sa meid oma sõnaga oled
kosutanud ja oma armsa Poja püha ihu ja verega söötnud ja jootnud. // See on meile kalliks varaks, sest
ta saadab pattude andeksandmist ning toidab meid igaveseks eluks. // Aita, et selle kalli anni õnnistus
meilt iialgi ei kao, vaid et me Sinu armusse ning osadusse igavesti jääme // sellesama Sinu armsa Poja,
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Suurel neljapäeval
Salmid (versiculi)
1. Kristus on mälestuse seadnud oma imetegudele!
Armuline ja halastaja on Jumal!

2. Õndsad on need, kes Talle pulma õhtusöömaajale on kutsutud!
Sest Tema veri teeb meid puhtaks kõigest patust.

Laulupalved (collecta)
1. Issand, Jeesus Kristus, Sa eluleib, me palume Sind, // ole pühas õhtusöömaajas, mis Sa meie heaks
oled seadnud, meie hingedele tõsiseks roaks ja tõsiseks joomaajaks, // et me seeläbi Sinust ikka
täielikumalt osa saaksime, Sinule meelepärases pühas elus kasvaksime ja ükskord Sinu taevariigis
igavesti Sinuga elaksime, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
2. Issand Jeesus Kristus, me täname Sind südamest, // et Sa meie heaks oma ihu ja vere püha
sakramendi oled seadnud, // ja palume Sind. anna meile oma armu, et me ennast iga kord, kui Sinu
lauale tuleme, seks õieti valmistame, selle taevaliku anni oma usu kinnituseks ja ahastuses ning hädas
lohutuseks ausasti vastu võtame ja ennast hoopis Sinu omaks anname, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga
elad ja valitsed igavesti.

Kirikupalve
Issand Jeesus Kristus, Sa meie Õnnistegija ning Lunastaja, me täname Sind, et Sa meie heaks püha ja
kalli altarisakramendi oled seadnud. Me kiidame Sinu armu, et Sa seeläbi meid patuseid inimesi, kes
lohutust ja rahu igatsevad, oma ihuga söödad ja oma verega joodad ja nõnda õnnistuse ja lunastuse
vilja, mis Sa oma surma läbi meile oled saatnud, meile omaks annad ning otsekui pitseriga kinnitad.
(Issand, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, Issand, anna meile selle armurikka sakramendi väge rohkesti tunda, et meie osadus
Sinuga ikka kindlamaks saaks, lootus Sinu teenistusele ja lunastusele ikka julgemaks läheks, me ikka
täielikumalt Sinuga ühte saaksime, Sinu läbi Sinu ja meie Isaga ning Püha Vaimuga ikka kindlamasse
ühendusse jõuaksime ja sellesse osadusse ka jääksime. (Issand, Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Aita meid, Issand Jeesus, et me selle püha osaduse kohaselt elame ja käime, sõnaga ja teoga Sind ja
taevast Isa kõigest südamest rõõmsasti teenime ja heameelega teeme, mis Sinu meelepärast on, — et
me tõsise igatsusega ikka jälle Sinu lauale tuleme ja sealt uut jõudu võtame pühaks ja jumalakartlikuks
eluks. (Issand, ole meiega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Anna, et vägi, mis Sinu pühast sakramendist lähtub, elavaks saaks igal pool, kus Sinu surma
kuulutatakse, ja ka neid Sinu juurde tooks, kes Sind veel ei tunne. Elagu Sinu rohke arm Sinu
koguduses, et see oleks Sinu sõna ja sakramendi ustav hoidja ning hoolitseja. Siruta oma käed varjates
ja õnnistades meie Kiriku ja koguduste ja kõigi üle, kes Sinu sõna armastavad, maa ja rahva, Valitsuse
ja tema kaastööliste üle, tervete ja haigete, rõõmsate ja kurbade, vaevatute ja koormatute, elavate ja
surijate üle. Sööda neid kõiki elava leivaga, mis taevast on tulnud ja maailmale elu annab. Lase, Issand,
oma sõna ja sakrament meile teeroaks olla niikaua kui maa peal elame, kuni me ükskord Sinu
taevariigis Sinuga õnnist õhtusöömaaega peame ja Sind igavesti kiidame ja austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, meie ustav Õnnistegija ning Lunastaja, me täname Sind südamest, et Sa meile

oma ihu ja vere sakramendi oled andnud ja sellega meid ka täna oled kosutanud. // Me palume Sind,
anna, et see tuleks meie hingele kasuks, ja paranda, kinnita, tee tugevaks ja raja meid kindlasti oma
Püha Vaimu läbi, et me kindlas usus püsides Sinust iialgi ei tagane, vaid ajalikult ja igavesti Sinu
juurde jääme, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Suurel reedel
Salmid (versiculi)
1. Karistus oli Tema peal, et meil rahu oleks!
Ja Tema muhkude läbi on meile tervis tulnud!
2. Meil on suur Ülempreester!
Jeesus Kristus, kes õigeks teeb!

Laulupalved (collecta)
1. Issand Jeesus Kristus, Sa Kõigekõrgema Poeg, tänu olgu Sinule igavesti, et Sina meie eest oled
surnud. // Aita, et me Sinu valatud vere läbi pattudest puhastatud ja Sinu ristisurma läbi igavesest
surmast päästetud, Sinu taevariigist osa saame, // kus Sina Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed
igavesti.
2. Issand Jeesus, kiitust, au ja tänu toome Sinule, et Sa oma surma läbi kuradi väe oled ära kaotanud ja
meid surma kartusest päästnud. // Me palume Sind, aita meid oma Püha Vaimu läbi, et elavas usus
enesele ja patule sureme ja edaspidi Sinu tõeliste jüngritena uues elus käime. // Anna, et ükskord
surmatunnil Sinu lunastustööst lohutust ja kinnitust saame ja oma hinge Sinu kätte võime anda, // sest
Sina oled meid lunastanud, Issand Jeesus, Sa tõe Jumal.

Kirikupalved
1. LITAANIA (vt. lk. 62), või järgmine palve:
2. Kõigeväeline, igavene Jumal, halastaja Isa taevas, Sa oled patuse, ärakadunud maailma peale
halastanud ega ole tema pärast omaenese Pojalegi armu andnud. Sa oled Tema meie kõikide eest surma
andnud, et meie Tema läbi elaksime ja õndsaks saaksime, — kiitus, au ja austus olgu Sinule selle
äraarvamatu armu ja halastuse eest! — Jeesus Kristus, Sa meie ainus Päästja ning Lunastaja, Sind ei
pandud miskikski, Sa said kõige halvemaks meeste seas, Sa olid valu täis ja kuulus haigusest, sest
Issand oli meie kõikide ülekohtu lasknud Sinu peale tulla. Sind haavati meie üleastumiste pärast ja
rõhuti meie ülekohtu pärast. Karistus oli Sinu peal, ja Sinu muhkude läbi on meile tervis tulnud. Selle
eest on Sinu päralt kiitus ja austus igavesti. (Issand, Issand, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sa meie Ülempreester, halasta ka edaspidi meie peale ja anna armu, et ükski meist hukka ei lähe. Me
oleme Sind teenima pannud oma pattudega ja Sinule vaeva teinud oma ülekohtuste tegudega, ära jäta
meid edaspidi väära meele sisse, et me meelt parandamata oma pattudes ei sureks. Sina andsid oma elu
meie eest süüohvriks, anna meile oma Püha Vaimu, et Sinu poole pöördume, Sinu valguses ja

pühitsuses oma eluteed käime. Me ei jäta Sind mitte enne, kui Sa meid õnnistad. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Sa ristilöödud Õnnistegija, voolaku Sinust rohke õnnistus Sinu Kiriku, meie koguduse, maa ja rahva ja
Valitsuse peale. Aita, et sõna ristist oleks Jumala väeks ja rahusõnumiks kõigile, kes maa peal elavad,
et ka need, kes Sind veel ei tunne, Sinu poole pöörduksid ja meiega ühes Sinu armu kõrgeks kiidaksid.
Aita meid, et oma südames alati Sinu kannatamisele ja surmale mõtleme, igapäev õiges ja kindlas usus
Sinu juure tuleme ja kõiges ihu ja hinge hädas Sinult kinnitust ning rahu otsime ja leiame. (Ole meie
kõikidega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks palume Sind, Issand, kes Sa meid kalli hinnaga, oma vere ja surmaga, oled ostnud, ära lase
meid surmahädas hukka minna! Mõtle meile, kui meie viimne tund kätte jõuab. Ulata meile oma
läbipistetud käsi ja taluta meid surmaorust läbi. Lase meie ihu oma varju all rahulikult hauas hingata
ülestõusmise päevani ja võta meid siis vastu oma õndsasse taevariiki, kuhu kõik lunastatud hõisates
tulevad ja Sind kiidavad ning austavad igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, Sa meie hingede ustav karjane ja ülevaataja, me täname Sind südamest, et Sa
meid jälle oma sõna läbi oled enese juurde kutsunud, oma püha ihuga söötnud ja oma kalli verega
armulikult jootnud. // Me palume Sind, jää oma armuga alati meie juurde, kasvata meie usku ja tule
kiusatuse tunnil appi, et me Sinu tõeliste jüngritena maa peal elame ja ükskord Sinu lunastatuina Sind
igavesti kiidame ja austame, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Kristuse ülestõusmise pühil
Salmid (versiculi)
1. Kristus on ülestõusmine ja elu. Halleluuja!
Kes Temasse usub, see peab elama. Halleluuja!
2. Mina tean, et mu Lunastaja elab. Halleluuja!
Keda minu silmad viimaks näevad. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)

1. Kõigeväeline, igavene Jumal, Sina oled oma Poja surma ja ülestõusmise läbi kõik, kes Temasse
usuvad, patust lunastanud, surma võimusest päästnud ning neile süütu põlve ja igavese elu tagasi
andnud, et nad, kuradi meelevalla alt päästetud, Sinu riigis Sinu all elaksid. // Anna meile armu, et me
kõigest südamest usume ja selles usus Sind igal ajal kiidame ja täname, // kes Sa Pojaga ja Püha
Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
2. Me täname Sind, Issand Jumal, taevane Isa, et Sina oma Poja meie üleastumiste pärast oled
loovutanud ja meie õigekssaamiseks üles äratanud. // Me palume Sind, anna oma Püha Vaimu, valitse
ja juhata, kinnita ja hoia meid õiges, tõelises usus, ja ärata viimaks igaveseks eluks // sellesama oma
Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

3. Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa oled oma Poja surma ja ülestõusmise läbi kõigile usklikele patu ja
surma üle võimuse andnud ja elu ning kadumatu põlve valge ette toonud, et nad Sinu riigis õiguses,
vagaduses ja õndsuses Sinu ees igavesti elaksid. // Aita, et meilgi oleks õige usk ja me ustavalt ja
kindlasti sellesse jääksime otsani // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
4. Kiidetud ole Sina, Jumal ja Isa, et Sa oma suurest halastusest kõik, kes Sinu omad, Jeesuse Kristuse
ülestõusmise läbi oled uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. // Me palume Sind, anna, et ka meid selles
lootuses juba siin pühaks eluks uuendataks ja et me ükskord õndsast ülestõusmisest osa saaksime //
sellesama Sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Kirikupalved
1. Kiidetud ole Sina, Jumal, meie Isa, et Sa oma Poja Jeesuse Kristuse surnuist oled üles äratanud ja
Teda au ja austusega kui krooniga ehtinud, et Tema igavesti oma koguduse elav pea ja Issand oleks.
Hõiskava südamega toome Sinule oma kiituseohvrid. Sina oled meid oma armsa Poja surma läbi
pattude süüst ja nuhtlusest päästnud ja Tema ülestõusmise läbi oma armu meile kui pitseriga
kinnitanud. Sa oled Tema läbi surma ja põrguahelad purustanud, taeva meie ees avanud ja igavese elu
valge ette toonud. (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Valgusta ja pühitse meid, armas taevane Isa, et me Sinu halastuse tegude õnnistusest ilma ei jääks.
Juhata ja valitse meid oma Püha Vaimu läbi, et ikka enam patule sureme ja edaspidi ei ela enestele,
vaid Temale, kes meie eest on surnud ja üles tõusnud. Ärata meid lihaliku julguse unest üles, et teine
surm meie üle meelevalda ei saaks, aita, et Sinu Poja võiduka ja aulise ülestõusmise väes surma ja haua
hirmust võidu saame ja julge meelega tundi ootame, mil Tema häält kuuleme ja oma haudadest välja
tuleme. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Vala oma õnnistus kõikide üle, kes täna rõõmsat ülestõusmisepüha peavad, et Sinu vägi nähtav oleks
kogu kristlikus maailmas, eraldi ka meie maal. Selleks õnnista meie Kirikut ja tema valitsust, sõna
kuulutamist ja kuulutajaid meie kogudustes. Aita, et Sinu eluvalgus ulataks igale poole, kus Sinu nimi
veel tundmatu või unustatud, et surma põudsed põllud igal pool ülestõusmise õhust kahiseksid. Ole
armulikult ligi meie rahvale, tema Valitsusele ja kõigile, kes seisavad rahva elu korraldamise töös, et
Sinu ülestõusmise ja meie uue elu vaim kõiges valitseks. Halasta puuduses olijate ja haigete peale,
kurbade ja hingeahastuses viibijate, surmateed minejate ning viimset võitlust võitlejate peale; lohuta ja
kinnita neid nende kannatustes ja vaevas rõõmusõnumiga, et ülestõusnud Õnnistegija ka nende heaks
elab ja valitseb ning oma käe ka nende kohal hoiab — varjuks, lohutuseks ja abiks. (Ole igal pool
meiega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Aga Sina, Issand Jeesus, meie ülestõusnud Õnnistegija ning Rahuvürst, saada meid rändamiseteedel
oma kosutava rahusõnaga, kuni rahulikult ja õndsasti magama uinume, ükskord rõõmuga ärkame Sinu
au nägema ja hõiskamisega Sinu õndsasse taevariiki läheme, kus Sind igavesti kiidame ja austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
2. Issand Jeesus Kristus, Sina ülestõusnud aukuningas. Sa oled surma võimu kaotanud ja võitjana
hauast välja tulnud. Sina elad ja meie peame ka elama. Sina oled ülestõusmine ja elu! Kes Sinusse
usub, see peab elama, ehk ta küll sureb. Surm, kus on Sinu astel? Põrguhaud, kus on Sinu võimus? Me
oleme lunastatud! (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sa ustav Issand, Sa oled suurest armastusest omadele ilmunud ja pärast oma ülestõusmist nende
südamed vägeva lohutuse ja kalli rõõmuga täitnud. Me palume Sind, ole meie saatja eluteel, tule
igapäev meie kotta meie külaliseks ja murra leiba, nagu Sa Emmauses tegid. Aga kõigepealt jää alati

meie südameisse. Valgusta ja tee nad tuliseks oma armu ja õndsakstegeva sõna valguse ja tulega, et nad
ikka armastusest Sinu vastu põleksid. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista oma sõna kuulutamist meie kirikutes, palvelates ja kodudes, valgusta oma Vaimuga Kiriku ja
koguduste juhte ja karjaseid ja anna lahtine süda kõigile, kes tahavad Sinu evangeeliumi kuulda.
Õnnista oma sõna kuulutamist ka nendele, kes alles pimeduses ja surmavarjus elavad, ja too need ligi,
kes Sinu, oma Õnnistegija, on unustanud. Vaata alati armusilmaga meie maa ja rahva peale. Ole
armuline Valitsusele ja tema abilistele, õnnista igat ausat elukutset ja tööd, aita igal pool neid, kes Sind
appi hüüavad ja Sinu halastusele lootuse panevad. Astu nende juurde, kes kurvastatud ja alandatud on,
ja käi nendega ühes, neid kinnitades. (Sina, vägev ja armuline Issand, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Aga viimaks, kui meie eluõhtu jõuab, siis ole meiega, Sa surma äravõitja, ja kui selle maailma päev on
veeremas ja Sinu taastulemise tund ilmumas, siis tule oma armuga meie juurde ja saada meid
taevasesse Jeruusalemma, kus me Sind Sinu aulises selguses näeme ja kiidame, kes Sa Isaga ja Püha
Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa oma ainusündinud Poja meie lunastuseks oled surma
andnud ja üles äratanud. // Tee, et Tema surma ja ülestõusmise vägi Tema sõna ja sakramendi läbi meie
sees tugevaks saaks. Pühi meie seest vana kurjuse ja kavaluse haputaigen, et me armastuses, puhtuses
ja tões Sinu meelepärast elaksime — // sellesama Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Taevaminemisepühal
Salmid (versiculi)
1. Kristus on üles läinud oma Isa ja meie Isa juurde. Halleluuja!
Meile seal aset valmistama. Halleluuja!
2. Kristus võeti üles taevasse. Halleluuja!
Ja istus suure au paremale käele üleval kõrgel. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. Sina imeline Issand ja Õnnistegija, kes Sa oled üles läinud üle kõigi taevaste ja kõik täidad, //
valgusta meie südameid oma armuvalgusega, et me maa peal elades vaimulikult mõtleksime, taevaliku
kodu järele igatseksime ja Sinu taastulemist rõõmuga ootaksime, // kes Sina Isaga ja Püha Vaimuga
elad ja valitsed igavesti.
2. Kõigeväeline Issand ja Jumal, me kiidame Sinu auhiilgust, milles Sinu ainusündinud Poeg, meie
Õnnistegija Jeesus Kristus, on taevasse läinud, ja palume Sind, // anna meile armust, et me oma
südamega taevas elame, seda otsime, mis üleval on, ja Teda ootame, et Ta meid enese juurde oma
taevariiki võtaks, // kus Tema Sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti.

Kirikupalve
Issand, meie Õnnistegija, Sa oled pärast ülestõusmist jüngrite nähes suure väe ja auga taevasse läinud.
Me kummardame Sind, oma igavest Kuningat, me tõstame oma silmad Sinu poole ja kiidame Sind
lauldes. Sind on ülendatud Jumala, Sinu taevase Isa paremale käele üle kõigi riikide ja meelevalla,
võimu ja valitsuse, ja üle iga nime, mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Sina oled saanud
koguduse peaks, mis Sinu ihu on, ja Sa jääd meie igaveseks Ülempreestriks ja eestkostjaks, kes meid
Püha Vaimuga võiab ja meie eest taevase Isa juures palub. (Issand Jeesus Kristus, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Issand Jeesus, Sa oled ütelnud, et Sa ei taha meid vaeslasteks jätta, vaid tahad meie juurde tulla ja jääda
maailma lõpuni, seepärast palume Sind, anna meile alati oma õnnist ligiolemist usus tunda ja hoia meid
oma kõigeväelise käega, et me ei komista ega lange. Kasvata ja kinnita oma riiki, mille Sina oled
asutanud, ja tee ta tugevaks, et ta kõikumata seisaks saatana ja maailma viha ja tõe vaenlaste rünnaku
vastu. Sinu sõna elagu meie seas rohkesti ja saatku korda, milleks Sina ta oled läkitanud; levigu ta üle
kogu maa, et lugematud hulgad kõigist rahvastest ja keeltest Sinu igavesse riiki kogutaks. (Issand,
kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista oma taevaselt aujärjelt meie maad ja rahvast, Valitsust ja tema abilisi, Kirikut ja kogudusi,
kõiki, kes Sinu sõna armastavad ja kuulutavad. Rõõmusta ja kinnita meid usus ja lootuses, et Sina elad
ja valitsed, võidad ja võimust saad, meile varjuks ja abiks oled. Ülendatud Issand ja Õnnistegija, ole
vaestele varjupaigaks, leskedele toeks, vaeslastele abimeheks ja nõtradele kepiks, hädaohus ja
ahastuses viibijaile päästjaks. (Ole meiega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Ärata meis elavat igatsust taevase isamaa järele ja hoia meid maailma tühiste askelduste ja püüdluste
eest, et usus ja palves südamed alati Sinu poole ülendame. Anna, et me rahulikult ja kindla meelega elu
vaeva ja koormat kanname, Sinus kosutust saame ja rõõmuga neid eluasemeid ootame, mis Sina oled
tõotanud üleval valmistada, kus me Sind, Issand Jeesus, Sa meie suur Kuningas ja Ülempreester Jumala
paremal käel, kõigi inglite ja lunastatud hingedega igavesti kiidame ja austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jumal, taevane Isa, me palume Sind, õnnista meid rohkesti oma Poja pärast, kes taevasse on
läinud ja Sinu paremal käel istub, kõigesuguste vaimulike andidega, // et me selleks, mis üleval, Sinu
sõna läbi valmistatud ja Tema sakramendi läbi kinnitatud, õiges usus alatasa kasvaksime ja tugevaks
saaksime ning selle elu järele ka õndsasti oma igavesele kodumaale jõuaksime // Jeesuse Kristuse, Sinu
Poja, meie Issanda läbi.

Nelipühil
Salmid (versiculi)
1. Issand tahab välja valada oma Vaimu. Halleluuja!
Armu ja alandliku palve vaimu. Halleluuja!
2. Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu. Halleluuja!
Vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa Püha Vaimu armulikult oled välja valanud ja
tema läbi kõike ristirahvast pühitsed ja juhatad. // Me palume Sind, lase Teda alati meie juures oma
armuga elada, et Ta südameid valgustaks ja tõe sisse juhataks, oma väega meid kinnitaks ja kaitseks, ja
nõnda Sinu kogudus Sind selges usus ja pühas elus teeniks, // kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga, üks
tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.
2. Issand Jeesus Kristus, Sina meie hingede karjane ja ülevaataja, me täname Sind südamest, et Sa oma
püha koguduse maa peale oled asutanud ja meid tema liikmeiks kutsunud. // Me palume Sind, anna
meile oma Püha Vaimu, et me õndsakstegevat tõtt õieti tunnistame, usklikult Sinust kinni hoiame ja
ükskord rõõmuga Sinu ausse saame, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja
valitsed igavesti.
3. Issand Jumal, Püha Vaim, Sina kõigi viletsate rõõmustaja ja abimees, me palume Sind, // valmista
enesele eluase meie sees, valgusta ja pühitse meie südameid, et usus ja Kristuse tundmises kasvame,
armastuses tulised ja ahastuses kannatlikud olles alati Sinu juhatuse järele elame ja Sinu läbi igaveseks
õndsuseks pühitsetud ja hoitud saame, // kes Sa Isaga ja Pojaga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed
igavesti.

Kirikupalved
1. Kõigeväeline, igavene Jumal, halastaja taevane Isa, Sa oled nelipühipäeval oma Püha Vaimu välja
valanud ootajate ja palujate peale. Me kiidame Sind selle imearmu eest ja palume, vaata armuga meie
peale ja vala jälle oma Püha Vaimu jõed meie põudsetesse südametesse. Sa oled meile seda tõotanud
üteldes: ,,Ma tahan vett välja valada selle peale, kellel janu on, ja veevoolu põudsete peale; ma tahan
oma Vaimu valada kõige liha peale!” Sa teed oma sõna tõeks; Sa ei lase meid mitte asjata paluda. Me
tohime rõõmsa lootusega oodata. (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sa Püha Vaim, tule ja täida meid oma andidega, et ka meie Jumala suuri tegusid, mis Jeesuse Kristuse
läbi on sündinud, õieti ära tunneme ja austame, kiidame ja kuulutame. Tule, Sa usukindla lootuse
Vaim, ärata meie südamed, et need Jumala poole ülendame ja Teda igas hädas lapseliku usaldusega
appi hüüame. Ja kui me ei palu nõnda, kui peaksime, siis palu Sina meie eest sõnades väljendamatute
ohkamistega. Sa Rahuvaim, köida meid ühte täielikkuse sidemega, et me ligimestega armastuses,
tasaduses, üksmeeles ja rahus elaksime. Sa kannatlikkuse Jumal, anna meile püsivalt kannatlikku ja
kindlat meelt kuni otsani. Sa pühitsuse Jumal, pühitse meid läbi ja läbi. Süüta meis oma püha tuli
põlema, et see meie südameis tigeduse ühes kõigi lihalike himude ja ihadega kaotaks ja hävitaks.
(Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Tule, Sa igavene valgus, täida meie maa, et ta õitseks ja vilja kannaks õiguses. Valgusta oma rikkalike
andidega ka meie Kirikut ja tema kogudusi, meie Valitsust ja tema abilisi, koole ja kodusid, et
jumalakartus ja puhtus igal pool valitseks ja me selle headust ja vägevat nõu kuulutaksime, kes meid
pimedusest on kutsunud oma imelise valguse juure. Tule, Sa väe Jumal, ja kinnita nõtru, õpeta jõledaile
oma teed, tõsta üles, kes on maha langenud, too eksijad tagasi, kutsu ligi, kes kaugel ning kes
pimeduses ja surmavarjus käivad. (Sa, Jumal, kellelt meile abi tuleb, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Issand Jeesus, meie Õnnistegija taevas, Sa oled ütelnud: ,,See tuleb teile heaks, et mina ära lähen, sest
kui mina ei lähe, siis ei tule Rõõmustaja mitte teie juurde; aga kui mina lähen, siis ma läkitan tema teie
juurde.” Tee, Issand, oma tõotus ka meile tõeks, läkita meile oma Püha Vaimu, et Ta meid juhataks
kõigil teedel, meid surmahädas aitaks, kui viimne tund on käes, ja igavesse ellu saadaks, et me seal

igavesel nelipühil Sind, kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed, uute keeltega kiidaksime ja
austaksime Igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

2. Issand Jeesus Kristus, Sa meie ülendatud Õnnistegija ning Lunastaja, me kiidame ja täname Sind, et
Sa tulid oma rahvast armuga katsuma ja Püha Vaimu väljavalamise läbi oma koguduse maa peale
kindlasti rajasid. Sa oled ka meile läkitanud Tema, tarkuse ja mõistuse, nõu ja väe, Issanda tundmise ja
kartuse Vaimu, ja iga kord, kui Sind südamest palume, läkitad Sa Tema meile jälle oma tõotust mööda,
et me Tema läbi usuksime ja õiges usus pühitsetud ning hoitud oleksime. (Issand Jumal, me täname
Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Sa oled oma Vaimu ükskord tulekeeltega läkitanud ja Tema läbi apostlite keeli oma au kiituseks
rõõmsaks teinud. Me palume Sind, valgusta Tema läbi ka meie südameid ja sütita nad harduseks,
armastuseks, sõnakuulmiseks ja alaliseks Jumala kiituseks. Sa oled Tema kord lasknud taevast tulla
otsekui tuule kohisemises, saada Tema ka meile; ja nagu Sa alguses oma hingeõhu inimesse puhusid, et
ta elavaks sai ajalikuks eluks, nõnda tee meid oma Püha Vaimu eluõhu läbi elavaks vaimuliku, igavese
elu tarvis. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Vala oma Vaimu välja oma ristikoguduse üle, et ta kindlasti seisaks ja tõe tunnistusse jääks. Täida
Vaimu tulega kõik tema sulased, et nad tulise südame ja rõõmsa suuga Sinu püha evangeeliumi
kuulutaksid. Ehi Tema väega käskjalgu, keda Sa nende juurde läkitad, kes Sind veel ei tunne. Tema
õnnistus voolaku meie Kiriku ja koguduste, sõnakuulutajate ja kuuljate, õpetajate ja õpilaste, meie maa
ja rahva, Valitsuse ja tema abiliste peale. Kosuta ja kinnita meid Tema läbi kõiges hädas ja mures,
nõtruses ja ahastuses. (Issand, Sa truu Õnnistegija, kuule meie palvet ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks, kui meie lahkumise tund kätte jõuab, siis tunnistagu Sinu Vaim ühes meie vaimuga, et me
Jumala lapsed oleme. Aita meid Tema läbi ustavaks jääda surmani, et me surmast ja hauast rõõmuga
üles tõuseme ja hõiskamisega Sinu õndsasse taevariiki läheme, kus Sind ja Isa ja Püha Vaimu
armastame, kiidame ja austame igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, me täname Sind südamest, et Sina meid armust oma maapealse ristikoguduse
liikmeiks oled vastu võtnud ja alati oma sõna ja sakramendiga kosutad ja õnnistad. // Me palume Sind,
aita meid oma Püha Vaimu läbi, et me Sinu andeid mitte asjata ega enestele nuhtluseks vastu ei võta,
vaid et need meie usku kasvataksid ja meid pühas elus kinnitaksid, // kuni me pärast seda maist elu
Sinu taevase koguduse liikmetena Sind igavesti kiidame ja austame, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga
elad ja valitsed igavesti.

Kolmainu Jumala pühal (Trinitatis)
Salmid (versiculi)
1. Kiitus ja au olgu Kolmainule Jumalale. Halleluuja!
Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Halleluuja!
2. Me toome kiitust Jumalale, Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Halleluuja!
Ja austame Teda nüüd ja igavesti. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. Halastaja, ustav Issand ja Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, Sa püha, kiidetud Kolmainus Jumal, me
austame, kiidame ja täname Sind // ja palume Sind, jaga meile kõigile oma jumalikku armu, et õieti
usume, kristlikult elame ja õndsasti sureme ja pärast seda vaest maapealset elu pühade inglite ja
äravalitutega Sind palgest palgesse näeme ja Sinu aust igavesti rõõmsad oleme.
2. Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, kes Sa kogu maailma oled loonud ja meid oma näo järele
valmistanud, // Sina Jumala Poeg, kes Sa meie eest oled inimeseks saanud ja iseennast meie pattude
pärast ristil ohvriks andnud, — // Sina Püha Vaim, kes Sa sõna ja sakramendi läbi usklikuks teed ja
pühitsed, // me palume Sind, Sa ainus, igavene, kõigeväeline Jumal, ärata meid oma nime tõelisele
tundmisele, hoia meid õiges usus meie otsani ja tee meid oma armu läbi igavesti õndsaks, // kes Sa elad
ja valitsed igavesti.

Kirikupalve

Püha, püha, püha oled Sina, vägede Issand, kõik maa on täis Sinu au. Ole kiidetud, Sa igavene,
kõigeväeline Jumal, kes Sa oma olemuse, mida keegi ei suutnud ära tunda, meile oled ilmutanud ning
armus ja halastuses ennast meie poole pööranud. Ole kiidetud, Sina Issand Jumal, taevane Isa, kes Sa
kõik asjad oled loonud, ülal pead ja valitsed maailma üle, isaliku armastusega meie eest hoolt kannad,
meid kaitsed ja juhatad ja taevaliku kutsumise võiduanni poole saadad. — Ole kiidetud, Sina Issand
Jeesus Kristus, Isa igavene Poeg, maailma Õnnistegija ning Lunastaja, kes Sa inimeseks ja meie
sarnaseks oled saanud, et meie viletsust enese peale võtta, ristil meie eest surra ja meile igavese elu ust
avada; Sa oled meid enesele ostnud ja meile meelevalla andnud Jumala lasteks saada. — Ole kiidetud,
Sina Issand Jumal, Püha Vaim, kes Sa Isast ja Pojast välja lähed ja ikka tuled meid Jumala sõnaga
valgustama, sakramendi läbi pühitsema, usku meie südameis põlema süütama ja taevase päranduse
pandiks olema. — Ole kiidetud, Sina igavene Kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, kes Sa kõik
meie heaks oled teinud ja meile äraarvamata suurt armu osutanud. (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, Sina suur, imeline Jumal, võta armuga vastu meie kiituselaulud ja palved ning pühitse
nad enesele meelepäraseks ohvriks. Hoia meid oma jumaliku sõna õndsakstegevas tões, et igal ajal
alandliku usuga sellesse jääme. Anna ka, et selle usu vägi meie elus avalikuks saaks ja me Sind alati
sõnakuulmises, õiguses ja pühitsuses teenime. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista meie Kirikut ja kogudusi ja kõiki, kes Sind teenivad sõna kuulutades ja Sinu riiki ehitades, et
nad Sind, igavest Kolmainust Jumalat, alati rõõmsa südame ja suuga tunnistaksid. Varja meie rahvast ja
Valitsust ja õnnista nende tööd. Ole armuga kõigi ligi, kes abi vajavad. Ole lesknaistele toeks ja
nõuandjaks, kanna hoolt vaeslaste eest, lohuta meid mures ja viletsuses, kinnita nõtruses ja kiusatustes,
et me meelt ei heida ega õigelt teelt kõrvale lähe. (Sina, kõigeväeline Jumal, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Anna meile, et Sinu armutäiusest armu armu peale võtame niikaua, kui siin maa peal elame, ja kui aeg
täis saab, siis tule, Issand Jeesus, Sa vägev surma äravõitja ning Õnnistegija. Aita meid rahus lahkuda,
ülestõusmise päeval rõõmuga üles tõusta ja Sinuga igavesse taevariiki minna, kus Sind, Sa kiidetud
Kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, täielikus valguses palgest palgesse näeme, armastame,
kiidame ja austame igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, me palume Sind, õnnista meile oma sõna ja kallist sakramenti,
mis me täna jälle vastu võtsime, // et elavas usus Sinusse jääksime ja Sina oma armuga meisse jääksid,
kuni me Sinu igavesse taevariiki jõuame, kus Sind, Sa kiidetud Kolmainus Jumal, austame, kiidame ja
kummardame igavesti.

Palvepäeval
Salmid (versiculi)
1. Issand, ära tee meile mitte meie pattu mööda!
Ja ära tasu meile meie ülekohut mööda!
2. Issand, ära heida meid oma palge eest!
Ja ära võta meilt oma Püha Vaimu ära!

Laulupalved (collecta)
1. Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, kelle halastused ei ole veel lõppenud, Sa oled pika meelega
ja rikas heldusest ning tõest, annad andeks ülekohtu ja üleastumise ja patu, kui patused Sinu poole
pöörduvad. // Me oleme pattu teinud, oleme jumalakartmatud olnud, oleme Sind sagedasti vihastanud
ja teinud, mis on paha Sinu silma ees. // Issand, ära tuleta meelde kõike meie endist ülekohut, vaid
heida armu meie peale. // Aita meid, Sa õnnistuse Jumal, päästa meid ja anna meile meie patud andeks
oma püha nime au ja oma armsa Poja, meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse pärast, // kes Sinuga ja Püha
Vaimuga elab ja valitseb igavesti.
2. Püha ja õige Jumal, me tunnistame Sinule üles, et me oleme sagedasti Sinu vastu pattu teinud ja Sinu
nuhtluse küll ära teeninud; // me teame aga, et Sinu halastus on palju suurem ja rohkem kui kõige
maailma patt, seepärast palume Sind alandlikult: ole meile armuline ja ära arva meile pattusid mitte
süüks, // vaid anna armu, et õiget meeleparandamise vilja kanname, Sinule meelepärases pühitsuses ja
õiguses Sind teenime ja õndsaks saame // Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, oma Issanda läbi.

Kirikupalve
LITAANIA (vt. lk. 62).

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jumal, taevane Isa, Sul ei ole head meelt õela surmast, vaid Sa tahad, et ta oma kurjalt teelt
ümber pöörduks ja elaks. // Me täname Sind, et Sa kõik meie patud oma Poja Jeesuse Kristuse peale
oled pannud ja meile Temas need alati armus andeks annad, kui me aga südamest usume. // Me palume
Sind, kinnita ja kasvata Tema ihu ja vere sakramendi läbi meie usku, armastust ja sõnakuulmist, et me
hukka ei lähe, vaid igavesti elame // Sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Maarja kuulutamise püha

Salmid (versiculi)
Sõna sai lihaks. Halleluuja!
Ja elas kui ühes majas meie seas. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind Sinu äraarvamata suure armu eest, et Sina meile vaestele
patustele lunastuse oled valmistanud ja oma ainusündinud Poja meie pärast lasknud inimeseks saada. //
Me palume Sind, valgusta meie mõistust, et Teda ära tunneme oma ainsa Õnnistegija olevat, Tema
inimesekssaamisest, kannatamisest ja surmast rõõmustame ja viimaks õndsaks saame // sellesama Sinu
Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
2. Issand Jeesus Kristus, Sina elava Jumala Poeg, me täname Sind südamest, et Sina meie liha ja verd
ei ole halvaks pidanud, vaid oled ta enese peale võtnud je meie vennaks saanud, et meid lunastada. //
Me palume Sind, valgusta meid oma Püha Vaimu läbi, et me seda Sinu armu õieti ära tunneme, Sinusse
kindlasti usume, Sind elu otsani järgime ja viimaks Sinu taevariigi õndsast rõõmust osa saame, // kus
Sina Isaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti.

Kirikupalve

Issand Jeesus Kristus, Sulle olgu kiitus ja au igavesti Sinu suure armastuse eest, et Sa meie liha ja vere
oled võtnud, tõeliseks inimeseks ja meie vennaks saanud, et me Sinu läbi Jumala lasteks saaksime.
Sinu püha inimesekssaamise läbi oleme meie, põrmu lapsed ja kadunud patused, kõrgesti austatud,
õnnistatud ja pühitsetud. (Sind, Issand, täname!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, ärata meid armulikult, et me Sinu inimesekssaamise suurde saladusse harduses
süveneme, Sulle selle imearmu, süütu kannatamise ja surma eest igal ajal au anname ning Sind
armastuses ja ustavuses rõõmsasti teenime. Anna, et õndsakstegev sõna Sinu lunastuse tööst kostaks
kõigi rahvaste südamesse maailmas ning Sinu püha nime kõigis paigus tuntaks ja kiidetaks. (Issand,
kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Anna meile, kes Sinu nime kanname, oma Vaimu, et endid täiesti Sinu omaks anname, kõigest patust
puhtaks saame ja nõnda Sinu püha sündimise õnnistuse täiesti pärime. Siruta oma käed õnnistades ja
kaitstes üle meie maa, meie Valitsuse ja tema abiliste, Kiriku ja koguduste, Sinu sõna kuulutajate ja
Sinu armastusetöö tegijate, vanemate ja laste, haigete ja surijate üle. Ole kõikide ligi, kes Sind ootavad.
(Kuule nende palumist ja aita neid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Kasvata oma elava sõna ja armurikka sakramendi läbi meie sees vilja, mis püha ja laitmatu on Sinu ees,
uut inimest, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelises õiguses ja pühitsuses. Valmista meid rahvaks, kes
on usin heale tööle ja kelle üle Sina kui Kuningas võid igavesti valitseda.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, Sa said inimeseks, et meie heaks maa peal elada ja surra; // me täname Sind, et

Sa meile täna jälle püha altarisakramendi läbi oled osa andnud oma ihust ja verest, mis igaveseks
lepitusohvriks meie pattude eest on antud ja ära valatud. // Me palume Sind, aita meid oma Püha Vaimu
läbi, et ikka täielikumalt Sinu jüngriteks saaksime ega enam pattu teeni, vaid niikaua kui veel maa peal
elame, Sinule elame, ja kui surmatund tuleb, Sinule sureme ja Sinu läbi õndsaks saame, // kes Sa Isaga
ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Jaanipäeval
Salmid (versiculi)
1. Valmistage Issanda teed. Halleluuja!
Tehke Tema teerajad tasaseks. Halleluuja!
2. Kiidetud olgu Issand, meie Jumal. Halleluuja!
Et Ta on tulnud katsuma ja saatnud lunastuse oma rahvale. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, me palume Sind, valgusta ja juhata meid oma Püha Vaimu läbi, et
Sinu rahva tõeliste liikmetena siin alati õnnistuse teed käime ja Sinu sulase Johannese läbi meile antud
elusõna vastu võttes ikka jääme oma ainsa Õnnistegija, Jeesuse Kristuse juurde, // kes Sinuga ja Püha
Vaimuga, üks tõeline Jumal, elab ja valitseb igavesti.
2. Issand Jumal, taevane Isa, Sa oled oma sulase Ristija Johannese läbi lasknud oma rahvale kuulutada,
et Jeesus Kristus on süüta Jumala Tall, kes maailma patud kannab, // me palume Sind: valgusta meid
oma Püha Vaimu läbi, et see tunnistus meid igal ajal kinnitaks ja rõõmustaks ning me kindlasti õiges
usus seisaksime ja viimaks kõigi usklikega igavesest elust osa saaksime // sellesama Sinu Poja, Jeesuse
Kristuse, meie Issanda läbi.

Kirikupalve

Kõigeväeline, igavene Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, me kiidame Sind südamest, et Sa oma
kõrgesti kiidetud Pojale, meie Issandale ja Õnnistegijale käsuõpetuse ja prohvetite läbi ning aja täis
saades ka Ristija Johannese läbi oled teed valmistanud. Me austame Sinu püha nime. (Issand Jumal, me
täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, Issand, anna, et Sinu sõna meis elavaks saaks ja väge võtaks ning me õieti meelt
parandaksime ja südamest Temasse usuksime, kes meile on saanud tarkuseks ja õiguseks, pühitsuseks
ja lunastuseks. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Kinnita ja hoia meid kindlasti maailma ja meie oma südame kiusatustes, et me ei oleks pilliroo
sarnased, mis tuultest kõigutatakse, vaid kindla ja julge meelega Sinu sõnasse jääksime. (Issand, meie
Jumal, ole alati meiega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)

Aita ja õnnista oma Kirikut kogu maailmas ja iseäranis meie maal. Anna ristirahvale igal pool ustavaid
karjaseid ja õpetajaid, kes nõnda kui Johannes juhatavad Jumala Talle poole, kes maailma patud
kannab. Lase oma valgus kogu maailma paista, et ka need, kes alles pimeduses ja surmavarjus istuvad,
seda näeksid ja Sinu poole pöörduksid. Ärata meis ikka enam ja enam südamlikku igatsust igavese
õndsuse järele. Vala oma armu rohkesti välja meie maa ja rahva, Valitsuse ja tema kaastööliste peale,
kes seisavad rahva teenistuses. Viimaks, kui meie aeg täis saab, siis anna meile, Issand Jeesus, et me
pärast surma ja hauda kiites ja hõisates Sinu igavesse taevariiki läheme, kus Sina Isaga ja Püha
Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, Sa Jumala Tall, kes maailma patud ära kandsid ja iseennast meie eest ristil
ohvriks andsid, // me palume Sind, puhasta meid oma ihu ja vere sakramendi läbi kõigest patust ja
kinnita meid uueks eluks õiges usus, südamlikus armastuses ning tõsises sõnakuulmises, et meil
ükskord osa oleks Sinu igavesest taevariigist ja me Sind rõõmuga kiidaksime ja austaksime, // kes Sa
Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Lõikustänupühal
Salmid (versiculi)
1. (Pärast rohket lõikust):
Maitske ja vaadake, et Jehoova on hea. Halleluuja!
Väga õnnis on mees, kes tema juurde kipub. Halleluuja!
2. (Pärast kasinat lõikust):
Issand on ligi kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Halleluuja!
Tema kuuleb nende kisendamist ja päästab nad ära. Halleluuja!
3. (Viljaikalduse puhul):
Meie Jumal on Päästja. Halleluuja!
Ja Jehoova, Issand, saadab surmast välja. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. (Pärast rohket lõikust):
Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa selle aasta oma heaga kui krooniga oled ehtinud. Sa
oled meile, kes seda tõesti ei ole ära teeninud, kõike, mis ihutoiduseks ja tarviduseks vajame, armust
rohkesti jaganud. // Anna, et me seda tänuliku südamega tunneme ja Sinu andeid Sinu tahtmist mööda
õigesti tarvitame, ning aita, et meid ajaliku elu lõppedes hea nisuna Sinu taevasesse aita kogutaks //
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
2. (Pärast kasinat lõikust):
Issand Jumal, taevane Isa, Sina jagad häid andeid oma igavest tarkust mööda ja annad ka hirmu meile
õpetuseks ja õnnistuseks; // me täname Sind, et Sina ei ole meile armu keelanud, nõnda nagu me seda
küll oleme ära teeninud, vaid oled seda ka sel aastal meile jälle osutanud. // Me palume Sind: õnnista

seda kasinat osa, mis me lõigata saime, sest kõik, mis me saame, olgu pisut või palju, tuleb Sinu käest.
Anna, et seda tänuga vastu võtame ja tarvitame ning alati Sinusse uskudes ja üksteist armastades Sinu
teedel käime, // kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
3. (Viljaikalduse puhul):
Püha Jumal, Sa oled õige ja teed õigust, me tunnistame, et oma pattudega Sinu raske karistuse oleme
ära teeninud. // Me tuleme kahetseva südamega ja palume Sind, halasta meie peale, jaga meile
armulikult oma vägeva käega igapäevast leiba, hoia nälg meist eemal, tee, et Sinu abile alati kindlasti
loodame ja Sinu ees armu leiame // Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Õnnistegija pärast.

Kirikupalved
1. (Pärast rohket lõikust):
Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, Sa kõige hea ja täiusliku anni jagaja, Sa oled ka sel aastal oma helde
isakäe meile lahti teinud ja maad heaga õnnistanud; Sina oled meile õigel ajal vihma ja päikesepaistet
saatnud, oled viljale väljal sigidust andnud, nõnda et seda rõõmuga saime koristada ja koguda. Selle
Sinu isaliku helduse ja hoolekandmise pärast, mida me tõesti ei ole ära teeninud, kiidame Sind südame
ja suuga ning tuleme Sinu palge ette rõõmuhäälega. (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, anna, et me oma igapäevast leiba tänuga vastu võtame. Õpeta meid ajalikes ja
kaduvais asjus ustavad olema, et Sa meie kätte kadumatut ja igavest vara võiksid usaldada. Õpeta meid
Sinu andeid hästi tarvitama Sinu auks ja ligimese kasuks ning ikka meeles pidama, et me Sinu vaimulik
põllumaa oleme ja Sina oled lõikuse isand, kes meie südameisse sõna ja heategude läbi head seemet
oled külvanud ja meie juurest ka head vilja otsid. Pühitse meid oma väe läbi ja aita, et me lihale ei
külvaks enestele hukatust, vaid vaimule külvates lõikaksime igavest elu. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista maad ja linna, hoia meid armulikult õnnetuse ja kahju eest. Ehita ja hari oma Kirikut igal pool,
et tema väljad haljendaksid, õitseksid ja vilja kannaksid tarkuses, õiguses ning pühitsuses. Saada korda,
et kõik paganad kogutaks Sinu aitadesse. Sinu rohke õnnistus hingaku meie maa ja rahva peal,
Valitsuse ja kõigi peal, kes seisavad rahva teenistuses, et nad rõõmuga oma tööd teeksid ja me sellest
tööst head vilja lõikaksime rõõmuks enestele ja auks Sinule, meie Jumalale. Vaata armusilmadega
vaeste ja hädaliste peale, iseäranis mahajäetute ja rusutute, leskede ja vaestelaste peale ja kanna nende
eest hoolt, otsekui isa oma laste eest hoolitseb. (Sina, tõe ja halastuse Jumal, ole meiega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Issand Jeesus, Sa meie ainus Õnnistegija ning Lunastaja, anna meile viimaks, kui selle elu
silmaveekülv on lõpetatud, rõõmuga lõigata ja täida meid siis oma koja rohkete andidega, et meil iialgi
enam nälga ega janu ei oleks, vaid elu ja kõike rohkesti igaveseks ajaks.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
2. (Pärast kasinat lõikust):
Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, Sina ei ole tänavu maa vilja nii rohkesti lasknud sigida ja kasvada,
kui meie soovisime ja lootsime. Ometi on see Sinu suur heldus, et tohime tunnistada: Sinu halastus ei
ole veel lõppenud ja Sinu mõtted on ometi rahumõtted. Sellepärast me kiidame Sind ka selle kasina
lõikuse puhul, sest me ei ole sedagi väärt, mis Sa meile armust oled andnud. (Issand Jumal, me täname
Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me tunneme seda ja tunnistame Sulle, Issand Jumal, et me Sinu hirmuandmise küll oleme ära teeninud;
me oleme mitmeti Sinust taganenud, sagedasti seisnud Sinu püha tahtmise vastu, käinud omaenese

südame tühjade mõtete järele ning teinud seda, mis paha on Sinu ees. Sa helde taevane Isa, ole meile
armuline ja anna kõik meie üleastumised andeks, miska Sind oleme vihastanud, ning aita, et Sinu
hirmuandmine meid tõsisele meele- ja eluparandamisele saadaks. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Ära keela sellele, mis oleme lõiganud, oma õnnistust, ja tee, et me ka Sinult saadud vähemat andi
halvaks ei pane, vaid sedagi igapäev tänuga vastu võtame ja kõike, mis Sa meile annad, Sinu tahtmise
järele tarvitame. Kasvata meis lapselikku lootust Sinu isalikule ustavusele ja hoolitsusele, et ükski
meist meelt ei heidaks. Kanna hoolt iseäranis puudustkannatajate eest. Keela ära ahnus ja
omakasupüüdmine. Aita rikkaid ja jõukaid, et nad oma südamed avaksid vaestele ja hädalistele ja kui
õiged majapidajad Sinu armuvarade üle heal meelel Sinu andeid kõigiga jagaksid, kellel puudus on.
Aga meid kõiki aita, et meie elus ikka enam Sinu õigete laste meel ja tegu avalikuks saaks. (Sina, ustav
Issand, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista, armuline Jumal, meie maad ja rahvast, Valitsust ja kõiki, kes rahva teenistuses seisavad, et nad
alati kui Sinu sulased oma tööd teeksid. Anna, et Sinu õndsakstegevat sõna meile rohkesti kuulutataks
ja me sellest taevasest hingemannast igas hädas lohutust ja kinnitust vastu võtaksime. Läkita õnnistuse
sõnumid nende juurde, kes alles pimeduses ja surmavarjus käivad, et ka nemad Sind tundma õpiksid ja
Sinu poole pöörduksid. Aga viimaks, Issand Jeesus, meie Õnnistegija, päästa meid kõigest selle
maailma ahastusest ja hädast ning vii meid oma igavesse taevariiki, kus õndsas valguses rõõmuga Sind
kiidame ja austame igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
3. (Viljaikalduse puhul): Litaania (vt. lk. 62).

Laulupalved (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
1. (Pärast rohket lõikust):
Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind südamest, // et Sa meid oma suurest armust oled õnnistanud
nii ajaliku varaga kui ka taevalike andidega, oma õndsaks tegeva sõnaga ja Jeesuse Kristuse, oma Poja
sakramendiga. // Me palume Sind: aita oma Püha Vaimu läbi, et Sind siin maa peal armastuses ja
ustavuses teenime, alati Sinu teedel käime ja Sinu heldust kiidame, kuni pärast seda elu Sind igavesti
kiidame ja austame, // kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
2. (Pärast kasinat lõikust):
Igavene, halastaja Jumal ja Isa, me täname Sind südamest, // et Sa meid oma sõnaga oled õpetanud ja
oma armsa Poja sakramendi läbi kosutanud, ning palume Sind: aita, et need Sinu armuannid meile
rohket õnnistust tooksid. // Saada patune muretsemine meie südamest eemale ja anna oma Püha Vaimu
abi, et me Sinu heade lastena kindlasti Sinusse usume ja üksteist tõemeelel armastame // sellesama Sinu
Poja, meie Issanda läbi.
3. (Viljaikalduse puhul):
Igavene, kõigeväeline, halastaja Jumal, me täname Sind, et Sa meie koormatud südameid oma sõnaga
oled manitsenud ja kinnitanud ning armurikka sakramendiga kosutanud. // Me palume Sind: halasta
meie peale ning aita, et me iialgi meelt ei heida, vaid usulootuses alati Sinu abi ootame, Sind
sõnakuuleliku eluga täname ning austame, kuni pärast kõiki selle aja kannatusi Sind igavesti austame ja
kiidame, // kes Sina, Isa, Poeg ja Püha Vaim, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti.

Usupuhastuspühal
Salmid (versiculi)
1. Teist alust ei või ükski seada kui aga see, mis juba seatud on. Halleluuja!
See on Jeesus Kristus. Halleluuja!
2. Käsu lõppsiht on Kristus. Halleluuja!
Õiguseks igaühele, kes usub. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)

1. Kõigeväeline, halastaja Jumal, me täname Sind, et Sa oma viinapuu, oma püha evangeeliumi
koguduse meie keskele oled istutanud. // Me palume Sind, tule teda katsuma, et tema vili rohkeks saaks
ja Sinu kogudus ikka enam leviks, // ja meie Sinu viinamäel Sinu varju all rahulikult elaksime, Sinu
vaimulikest varadest, sõna selgest õpetusest ja pühist sakramentidest, osa saaksime ja viimaks igavese
elu päriksime Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

2. Issand Jeesus Kristus, kelle sõna tuul ja meri kuulevad, me tunneme, et me ilma Sinu kinnituseta
selle maailma tuulte ja tormide vastu ei suuda seista. // Oh aita, Issand! Anna oma kogudusele õnne ja
rahu ja kaitse oma laevukest vägevasti uhkete lainete mässu eest, et meie kartlik süda lohutust leiaks ja
nõder usk alati tugev oleks Sinu armus, // kes Sa oma koguduse üle valvad ja valitsed kui ainus,
kõigeväeline abimees, kiidetud igavesti.
3. Issand Jeesus Kristus, Sa oma koguduse Issand ja pea, me täname Sind, et Sa oma evangeeliumi
Kirikut siitsaadik kõigis tormides ja kiusatustes armulikult oled kaitsnud ja varjanud. // Me palume
Sind: võta teda ka edaspidi oma hoole alla, et ta kõigis hädaohtudes püsima jääks ja viimaks kõigest
selle aja viletsusest Sinu ausse ülendataks, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja
valitsed igavesti.

Kirikupalve
Halastaja, igavene Jumal ja Isa, me kiidame Sind, et Sa oma koguduse eest oled armulikult hoolt
kandnud ja oma õndsakstegeva evangeeliumi tema puhtuses ja selguses valge ette toonud. Sinu suur
vägi oli nendega, keda Sina valisid seda korda saatma, nõnda et Sinu sõna on võinud vabalt levida
maailmas ja Sinu nimi suureks saada nende juures, kes usuvad. (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me kahetseme südamest, oh Issand, Sina ustav Jumal, et me ei ole alati kui valguse lapsed Sinu
evangeeliumi selges valguses käinud ega puhta õpetuse õnnistusest puhta eluga tunnistust andnud.
Meie üleastumised oleksid küll väärt, et Sa tuleksid ja meie küünlajala ta asemelt ära nihutaksid. Aga
me palume Sind südamest, Sa kannatlikkuse Jumal, halasta veel meie peale ja ära mine kohtusse oma
sulastega. Ära võta meilt tõesõna, sest Sinule me loodame. Valgusta meie südameid eluvalgusega ja
hoia meid ning meie lapsi südametunnistuse täielikus vabaduses. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Kaitse ja hoia, kõigeväeline Jumal, meie maad ja rahvast, Valitsust ja kõiki, kes rahva teenistuses.
Anna meile seda armu, et meie maal Sinu tõde ja õigus elaksid, ja kaota kõik ülekohus ning
jumalakartmatu elu. Vaata igal pool armuga oma evangeeliumikoguduse viinamäe peale, mis võitluse

ja vaevaga, palve ja silmaveega on istutatud; hoia ja kaitse teda kõigis paigus oma vägeva käega. Ole
oma armuga ligi meie Kirikule ja kogudustele, õnnista sõnakuulutamist ja kuulmist ning õpetamist
koolis ja kodus. Keela neid kangesti, kes tõtt lihameele järele kurjasti tarvitavad, ja eemalda meist
eksimõtted, mis tahaksid Sinu sõna kindlat alust tühjaks teha. (Issand, ole meiega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Issand Jeesus, ärgu võitku põrguväravad Sinu kogudust ära, vaid anna, et Sinu sõnale jääks võit, et ta
jookseks ja kasvaks ning leiaks teed kõigi rahvaste juurde. Issand, ole meiega, kuni meie pärast selle
ajaliku elu võitlust ja viletsust Sinu rahumajadesse taevasse läheme, kus me Sind palgest palgesse
näeme ja selges rõõmus ning õnnistuses kiidame ja austame igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, me täname Sind südamest, // et Sa meid oma selge ja õndsakstegeva
evangeeliumi Kiriku liikmeiks oled kutsunud ja meile temas oma püha sõna ja armurikast sakramenti
jagad. // Me palume Sind, aita oma Püha Vaimu läbi, et me õiges usus seistes siin maa peal Sinu
koguduse elavaiks ja ustavaiks liikmeiks saame ning ikka jääme, viimaks kõigi usklike ja äravalitud
hingede pärandusest taevas osa saame, // kus Sina Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Piiblipühal
Salmid (versiculi)
Sinu sõna on mu jalale lambiks. Halleluuja!
Ja valguseks mu jalgteel. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. Kõigeväeline, halastaja Jumal, Sa oled isalikust heldusest meile oma sõna andnud valguseks kõigil
meie teedel. // Me palume Sind: anna. et see ka meie südameisse paistaks ning et meie, pimedusest
päästetud, Sind, oma Jumalat, ja Sinu tahtmist ära tunneksime, // valguse lastena Sinu sõna järele
elame, Sinu armule elus ja surmas loodame ja viimaks õndsaks saame // Sinu Poja, Jeesuse Kristuse,
meie Issanda läbi.
2. Jehoova, Sinu heldus on taevas, Sinu tõsidus ulatab ülimate pilvedeni, Sinu juures on eluallikas, Sinu
valguses näeme valgust. // Aita, et Sinu elav sõna saaks valguseks kõigile inimestele ja et ükski rahvas
ega maa tema paistusest ilma ei jääks, vaid kõikide südameis tõuseks koidutäht, Sinu Poeg, Jeesus
Kristus, // kes Sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti.

Kirikupalve

Issand Jumal, taevane Isa, Sa tahad, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tundmisele jõuaksid. Me
kiidame ja austame Sind igavesti, et Sa oled meile oma armsa Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi
oma püha, õndsakstegeva evangeeliumi andnud ja seda ka prohvetite ja apostlite läbi lasknud kallisse
piibliraamatusse kirjutada. Sellest võime igapäev hingetoidust võtta, Sinu isalikku südant ära tunda ja

oma hingedele lohutust, õnnistust ja rahu leida. (Me täname Sind, Issand Jumal!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Ärata meid oma Püha Vaimu läbi, et ikka täielikumalt mõistame, missugused tarkuse ja õnnistuse
varad Sinu armurikkasse sõnasse on tallele pandud. Ava meie silmad, et tunneme pimedust oma maises
südames ja ikka kindlama igatsusega Sinu sõna selge valguse poole tungime. Kasvata meis janu õiguse
järele, et elava vee allika juure tuleme ja sellest Sinu meelepäraseks uueks eluks rammu võtame.
(Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Issand, Sina oled tõotanud anda oma sõnale lahtise ukse kõigi rahvaste juure, et kõik Sind tunneksid,
õige usu juure jõuaksid ja igavese elu päriksid. Me palume Sind: aita meid, et ikka hoolsamalt
kristlikus armastuses Sinu õndsakstegeva sõna levitamise tööst osa võtame. Näita ja valmista Sina ise
uusi teid, mida kaudu Sinu sõna võiks tungida rahvaste ja koguduste keskele ning haarata noori ja
vanu. Kaitse ja hoia, mis Sa oma sõna läbi oled ehitanud, ja keela tõe vaenlasi seda rikkumast ja
hävitamast. Rõõmusta oma sõnaga kurbi, kinnita nõtru, kutsu eksijad tagasi, toeta komistajaid, tõsta
langenud üles. Olgu Sinu sõna meile valguseks meie teedel, ja aita, et me temast iialgi ei tagane.
(Issand, Sa tõe Jumal, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista oma ristikogudust, tema karjaseid ja karju ning hoia neid alati oma püha evangeeliumi selge
kuulutuse juures. Võta oma varju alla meie maa ja rahvas, meie Kirik ja kogudused, ja aita, et Sinu
sõna oleks meile igapäevaseks saatjaks ning teenäitajaks meie rändamisel selle elu kõrbest läbi tõotatud
taevasele Kaananimaale, kus me mitte enam ainult ei usu, vaid Sind palgest palgesse näeme ja kõigi
õndsale äravalitud hingede seltsis igavesti armastame, kiidame ja austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Kõigeväeline, halastaja Jumal, me täname Sind, et Sa oma õndsakstegeva sõna oled andnud, ja meile
oma püha sakramendi läbi jõudu jagad selle järele elada ja käia. // Me palume Sind, olgu tema õnnistus
ka täna ja edaspidi meiega, et meie usk saaks kindlamaks ja hingeramm kasvaks ning me kiusatustest
võitu saades Sind ustavalt teenime, // kes Sina, Isa, Poeg ja Püha Vaim, üks tõeline Jumal, elad ja
valitsed igavesest ajast igavesti.

Misjonipühal
Salmid (versiculi)
1. Te väravad, tõstke oma pead üles, ja te igavesed uksed, saage kõrgeks. Halleluuja!
Et au kuningas võib sisse tulla. Halleluuja!
2. Kiitke Jehoovat, kõik paganad. Halleluuja!
Austage Teda, kõik rahvad. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad oma suures armus ja halastuses, et kõik inimesed õndsaks
saaksid, ja oled sellepärast käskinud kõigile rahvastele oma armu kuulutada; // me palume Sind, anna,
et seda käsku heameelega ja rõõmsasti täidame, ja ärata selleks meis armastust nende vastu, kes alles
pimeduses ja surmavarjus istuvad. // Aita, et me oleksime hoolsad Sinu riiki levitama ja kasvatama,

nõnda et nemadki ühes meiega Sinu poole pöörduksid ja hukka ei läheks, vaid Sind tunneksid,
südamest Sinusse usuksid ja õndsaks saaksid // Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja, meie Issanda läbi.
2. Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed peavad õndsaks saama ja tõetundmisele
tulema, // sellepärast palume Sind: läkita käskjalad Sinu halastusest tunnistama ja Sinu õnnistust
kuulutama rahvastele, kes veel pimeduses elavad. // Saagu tõeks Sinu armurikas tõotus, et paganad
käivad Sinu valguses ja kuningad Sinu auhiilguses, mis ilmunud on Jeesuses Kristuses, Sinu
ainusündinud Pojas, // kes Sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti.

Kirikupalved
1. Kõigeväeline, igavene Jumal, halastaja taevane Isa, kiitus ja au olgu Sinule. Sa oled oma
ainusündinud Poja läkitanud maailma patust ja surmast lunastama ning oled Tema ülendanud oma
paremale käele taevas ja kogudusele peaks pannud kõigis asjus. Sellest ajast peale ehitatakse Sinu
õndsuse riiki, Sinu armu ja tõe õnnist riiki surma võimule alluvas maailmas. (Issand Jumal, me täname
Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, armas taevane Isa, anna meile rohkesti oma Püha Vaimu, et meil õiget usku ja tõsist
armastust oleks Sinu ja kõigi meie vendade vastu. Saagu nende vaeste häda ja viletsus, kes alles Sinust
kaugel pimeduses ja surmavarjus käivad, astlaks, mis meile rahu ega asu ei anna, kuni me omalt poolt
Sinu tahtmist mööda oleme ustavalt aidanud, et ka nende üle nimetataks Issanda Jeesuse Kristuse nime,
kes on kõigi inimeste ainus Õnnistegija ning Lunastaja. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Issand Jeesus, ole Sina ise evangeeliumi käskjalgadega, kes paganaile Sinu nime kuulutavad. Ehita neid
palvevaimuga ja kannatliku usuga. Toeta neid vaevas, tagakiusamistes ja hädaohtudes ning anna neile
kinnituseks ja rõõmustuseks nende külvist head vilja näha. Ärata ikka uusi töötegijaid, kes Sinu sõna
paganaile viivad, ja õnnista neid asutusi. kus selle töö tegijaid õpetatakse ja valmistatakse. Olgu ka
meie väikesed annid Sinu meelepärast, tee meid ikka usinamaks, ustavamaks ja rõõmsamaks Sinu riigi
levitamise töös. (Issand, kes Sa kõigi palvetajate abimees oled, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks palume Sind, Issand, meie Õnnistegija, kinnita ja kasvata oma riiki meie keskel. Õnnista meie
maad ja rahvast ning Valitsust ja kõiki, kes seisavad tõe ja õiguse teenistuses meie maal; ära keela oma
õnnistavat abi meie Kirikule ja tema valitsusele; niisuta oma Vaimu kastega meie Kiriku põlde, et need
haljendaksid, õitseksid ja vilja kannaksid. Saada eemale kõik, mis on rikutud ja paha meie juures ja
meie sees. Sinu sõna jooksku ja kasvagu, et maa saaks täis Sinu tundmist, nagu vesi merekohti katab,
ning Sinu püha nime kiidetaks päevatõusust loojakuni, kuni me seda pärast surma ja hauda Sinu õndsas
taevariigis kõigi inglite ja äravalitud hingedega kuulutame, kiidame ja austame igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))
2. Kirikupalve Kristuse ilmumise pühal.

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Kõigeväeline, halastaja Jumal, me täname Sind, et Sa meile oma sõna ja sakramendi oled andnud. // Me
palume Sind, aita, et Sinu armuandeid õigesti vastu võtame ja tarvitame ja tõelisiks valguse lapsiks
saame. // Sina oled meid kõiki kutsunud abimeesteks Sinu riigi ehitamise ja levitamise töös ja käskinud
õndsakstegevat evangeeliumi nendele viia, kes veel pimeduses käivad. // Aita meid, Issand, et usinasti
ja hoolega Sinu käsku täites ustavalt läkitustöös kaasa aitame. Ärgu leitagu meid laisad sulased olevat,
kes küll Sinu tahtmist tundsid, aga selle järele ei teinud. Anna, et me pärast tööd rõõmuga Sinu
õndsasse taevariiki saaksime, // kus Sina, kõrgesti kiidetud Kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim,

elad ja valitsed igavesti.

Kiriku pühitsemise päeval
Salmid (versiculi)
1. Jehoova, ma armastan Su koja asukohta. Halleluuja!
Ja Sinu auhiilguse asupaika. Halleluuja!
2. Oh, mis püha on see paik. Halleluuja!
Siin on tõesti Jumala koda. Halleluuja!
3. Tulge Ta väravaist sisse tänuga. Halleluuja!
Ja Tema õuedesse kiitusega. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)
1. (Uue kiriku pühitsemisel):
Helde, halastaja Jumal ja Isa, Sa oled meile oma õndsakstegeva sõna andnud ja nüüd ka selle koja oma
nime auks pühitsenud. // Me palume Sind, anna, et siin alati ustavad töötegijad oleksid Sind teenimas,
kes kogudust Sinu abiga tõesti ehitavad, nõnda et selles kojas põlvest põlve Sinu nime pühitsetakse ja
Sinu riiki kasvatatakse, // kes Sa Pojaga ja Püha Vaimuga ühes elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.
2. (Kiriku nime- või aastapäeval):
Issand Jumal, taevane Isa, me tuleme Sinu juurde hõiskamisega ja kiidame Sind rõõmulauludega.
Õndsad oleme meie, kes Sinu kojas elame, me tahame Sind alati kiita. // Üks päev Sinu õuedes on
parem kui muid tuhat. Sina, Jumal, oled päike ja kilp. Sina, Issand, annad armu ja au, ei Sa keela head
neile, kes laitmata elavad. Sina hoiad neid kui karjane ja ülendad neid igaveseks ajaks // Jeesuse
Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda läbi.

Kirikupalved
1. (Uue kiriku pühitsemisel):
Kiidetud Kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, me ülendame Sinu püha nime, et Sa meile oma
õndsakstegeva armuõpetuse oled andnud ja seda nüüd ka selles uues jumalakojas esimest korda lasksid
kuulutada. See on Sinu armuline tahtmine, et Sinu sõna edaspidi siin alati elaks ja meid juhataks ja
kinnitaks. (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, kaota meie seest kõik kuri nõu ja tahtmine, et tõelises meeleparanduses Sinu poole
pöördume, — ja kui siia tuleb ärakadunud poeg või tütar igatsedes Sinu armu otsima, siis võta ta vastu
ja anna talle andeks tema eksimused ja süü. — Me palume Sind, Issand Jeesus, Sa ustav Õnnistegija,
tuleta meile siin oma põhjatut armastust alati meelde, et laseksime endid äratada Sinu kutsumist
kuulma ja Sinu järele käima. Ärgu üteldagu meist ega sellest kogudusest: Kui mitu korda olen mina
sinu lapsi tahtnud koguda, otsekui kana oma poegi oma tiibade alla kogub, ja teie ei ole mitte tahtnud!

— Me palume Sind, Issand Jumal, Püha Vaim, täida ja valgusta meid, et enne kui see on hilja, ära
tunneme, mis meie rahuks tarvis läheb, ja sõna, mis meie hinged võib õndsaks teha, heal meelel
kuuleme ning kaunis ja heas südames hoiame. — Tõmba ka need enese juurde, kes veel Sinust kaugel
on, et eksiteele sattunud tagasi tuleksid ja pimeduses istujad eluvalgust näeksid. (Kuule meid, Sa ustav
Jumal!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Kaitse armuga oma ristikogudust kõigis paigus. Vala oma õnnistust rohkesti meie Kiriku, maa ja rahva,
Valitsuse ja kõigi üle, kes rahva teenistuses; anna neile alati tarka südant, ausaid mõtteid, häid
nõuandjaid, ja aita neid kõiki rahulikku ja vaikset elu elada jumalakartuses ja aususes. Õnnista neid, kes
selle kiriku on ehitanud ja ka neid, kes nõu ja teoga ehitamise tööd on edendanud. Hoia meid õnnetuste
ja kahju eest, ole lesknaiste hoolekandja ja vaeslaste isa, halasta kõikide peale, kes viletsusse, vaesusse,
haigusse või muusse ahastusse on sattunud, ja aita igaüht tema hädas. (Issand, me palume Sind, ole
meiega ja aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Kui me oma maapealse teekonna oleme lõpetanud ja Sa meid siit ära kutsud, siis, Issand Jeesus, meie
Õnnistegija ning Lunastaja, jää meie juurde! Tee, et sureme Sinu armus, siit lahkume Sinu rahus, hauas
hingame Sinu varju all, üles tõuseme Sinu väes ja hõiskamisega Sinu taevase au kotta ja riiki tuleme,
kus suur usklike ja äravalitute kogudus kõigist rahvastest ja keeltest koos on Sind ja Isa ja Püha Vaimu
kiitmas ja austamas igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

2. (Kiriku nime- või aastapäeval):
Igavene Jumal, halastaja taevane Isa, me kiidame Sind, et Sa selle koja oma nime auks ja kogudusele
õnnistuseasemeks oled pühitsenud. Sinu varju all on ta nüüd ( . . . . ) aastat seisnud. Ühest aastast teise
on temas õndsakstegevat evangeeliumi Jeesusest Kristusest, Sinu Pojast, meie Õnnistegijast ja
Lunastajast, kuulutatud ning Tema armurikast sakramenti jagatud õnnistuseks kõigile, kes seda
usklikult on vastu võtnud. Näljaseid on täidetud heade andidega ja janunejad on saanud kosutust
hingele, nõdrad leidnud kinnitust ja uut rammu, rusukspekstud südamed on vastu võtnud lohutust ja
parandust. Sellepärast kuulutame rõõmsasti Sinu heldust ja kiidame Sinu püha nime lauldes. (Issand
Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, kaitse seda koda ja kogudust, kellele see püha koda on Sinu auhiilguse asupaigaks.
Hoia teda ka edaspidi oma isaliku varju all ning õnnista oma rohke armuga. Kostku Sinu selge elusõna
vaimu ja väe tunnistajana siit kantslist alati õigesti ja puhtasti kõigi kuulajate avatud südametesse. Aita
pihtilisi tõsise pattukahetsemise ja siira ülestunnistamisega vaimus Sinu kohtujärje ees seista ning
kindlas usus armukuulutust vastu võtta. Õnnista pühale õhtusöömaajale tulemist igatsejaile, et nad Sinu
armsa Poja püha ihu ja kallist verd vääriliselt vastu võtaksid. Hoia meid selle eest armulikult, et meile
õnnistuseks ja eluks antud taevalik and kellelegi ta oma süü läbi surmaks ja nuhtluseks ei tuleks.
Õnnista pruutpaare, kes siin Sinu palge ees eluaegseks lepinguks üksteisele käe annavad. Olgu nende
abielu alati ennastsalgava armastuse ja kõikumatu ustavuse asupaik. Jaga lastele, kes selles kojas pühas
ristimises Sinu juurde tuuakse, oma abi kasvamiseks tarkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. (Issand,
kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Sinu armulise ja vägeva varju hooleks anname oma maa ja rahva. Valitsuse ja kõik, kes seisavad rahva
teenistuses. Vala oma Vaimu välja oma evangeeliumi Kiriku üle ja edenda tema kasvamist ning
levimist. Aita, et ka need, kes alles pimeduses käivad, ligi tuleksid ja ühes meiega Sinu valgusest ja
õnnistusest rõõmustaksid. Anna, et meid ei leitaks ükskord nende hulgas, kellele Sinu armu on asjata
pakutud. Kaota meie elus kõik, mis on kõlvatu ja Sinu tahtmise vastu, ning aita meid igal ajal Sind
pühas ehtes teenida nii Sinu kojas kui ka oma kodudes. (Sina, Issand, kel ei ole head meelt õela
surmast, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks, Issand Jeesus, meie ustav Õnnistegija, kes Sa oled maailma tulnud oma Isa tahtmist
kuulutama ja teed Tema juurde valmistama, me palume Sind, aita meid, et oma maapealses elus

heameelega selles oleme, mis meie Isa päralt on. Olgu see kirik meile õigeks isakojaks, kuhu ta kellade
kutsumisel alati rõõmuga tõttame. Ja kui meie maise elu viimne silmapilk kätte jõuab, anna armu, et
usus magama uinume. Kui viimsel päeval hõiskamisega ärkame, siis ava meile uks igavesse isakotta
taevas, kus Sind ja Isa ja Püha Vaimu kiidame ja austame igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Kirikukogu või sinodi avamisel
Salmid (versiculi)
1. Vägede Jehoova on meiega. Halleluuja!
Jaakobi Jumal on meie varjupaik. Halleluuja!
2. Teenige Jehoovat rõõmuga. Halleluuja!
Tulge Tema palge ette hõiskamisega. Halleluuja!

Laulupalved (collecta)

1. Issand Jeesus Kristus, me täname Sind, et Sa oma Kiriku maa peale oled asutanud ja temale tõotuse
andnud, et ka põrgu väravad teda ära ei võida. // Me palume Sind: kaitse teda igal pool vaenlaste vastu
ja anna oma Püha Vaimu neile, keda Sa karjaseiks ja õpetajaiks, ülevaatajaiks ning hoolekandjaiks oled
seadnud, // et nemad ainult seda õpetaksid ja seaksid, mis koguduste ülesehitamiseks kasulik ja kohane
on ja Sinu nimele auks tuleb, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
2. Issand Jeesus Kristus, Sa saadad oma koguduse laevukese igal ajal maailma lainetest läbi ja tahad
teda alati marude mässus vägevasti hoida. // Võta kätte, oh Issand, ähvarda laineid, mis patt, maailm ja
kurat Sinu ja koguduse vastu maa peal iganes mässama panevad, et tormid vaikivad ja meie Sind
kiidame ning austame, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
3. Issand Jeesus Kristus, meie hingede ülemkarjane ja ülevaataja! Sa oled meid oma karja lambaiks
kutsunud ja oma karjale igal ajal karjased andnud. // Me palume Sind, anna armust, et nemad ja meie
ühes nendega õpetuses ja elus alati Sinu eeskuju järgime, risti all ja viletsuses ustavaks jääme, usu ja
hea südametunnistuse säilitame ja viimaks elukrooni pärime Sinu taevariigis, // kus Sina Isaga ja Püha
Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Kirikupalve
Issand Jeesus Kristus, meie hingede karjane ja ülevaataja! Sa oled alguses oma Kiriku suurte
imetähtede ja imetegude läbi rajanud ning oma armurikka sõna ja sakramendi läbi ülal pidanud ja
levitanud. Me kiidame Sind südamest, et Sa ka meid selle püha Kiriku liikmeiks oled kutsunud ja vastu
võtnud. (Issand Jumal, me täname Sind!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Me palume Sind, Sa ustav Issand, hoia meid alati oma püha sõna kindlal alusel ja keela tõe vaenlasi
meid sellest ära eksitamast. Vala ikka uuesti meie koguduste üle usu, tarkuse ja väe vaimu, et nendes
valitseks aus elu, mis Sinu meelepärast on, ja ühtki ei leitaks nende seas, kel on ainult nimi, et nad

elavad, ja ometi on surnud. Ärata enesele karjaseid oma meele järele, kes kindlasti jäävad palvesse ja
on ustavad sõnakuulutamises. Ehita neid oma Vaimu ja väega kõrgest, et nad magajaid äratavad,
eksijaid õigele teele juhatavad, nõtru kinnitavad, argu julgustavad, kurbi ja leinajaid jumaliku
lohutusega rõõmustavad. Anna oma Vaimu abi ja armu sellele tööle, milleks me õpetajad ja koguduste
esindajad oleme kokku tulnud, et see tuleks kasuks Sinu riigi ehitamisele. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Tõuse üles igal maal jälle ehitama Taaveti lagunenud maja, parandama seda, mis haige, ühendama, mis
lahutatud. Kaota meie keskelt leigus ja ükskõiksus Sinu riigi töö vastu. Hävita laiskus ja lihahimud,
päästa meid usunõtrusest ja uskmatusest. Ära lükka meie pattude ja üleastumiste pärast oma
evangeeliumi küünlajalga ta asemelt meie kogudustes. Ole armuline oma rahvale, saada tema
üleastumised kaugele ning päästa teda kõigest hädast. Tuuled ja veevood kohisevad ja meri mässab
ning möllab. Issand, kes Sa tuult ja merd ähvardad, et see koguni vaikseks saab, aita meid!
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Õnnista oma pärisosa, hoia ja ülenda teda igavesti, et Sinu püha paik kõrgeks ja Sinu nimi auliseks
saaks kogu maailma rahvaste seas. Sinu arm saagu suureks meie maa ja rahva üle, et alati võime
rõõmsad olla Sinu abi pärast, — meie Kiriku ja tema juhatuse üle, et nad oma tööd Sinu ees õnnistuses
teeksid, — koguduste ja õpetajate üle, et nad ühel meelel ja rahus üksteisega elaksid Sinu sõna järele,
— Sinu käskjalgade üle, kes evangeeliumi viivad rahvastele, kes Sind veel ei tunne, — koolide ja
kooliõpetajate üle, et jumalakartlik noorsugu üles kasvaks, — kõigi üle, kes Sind appi hüüavad ja Sinu
õnnistust ootavad. Aita meid kõiki tänuliku südamega Sinu armuandeid vastu võtta ja ikka Sinu tõsiste
jüngritena elada. — Halastaja Issand ja Õnnistegija, jää meile rõõmustuseks ja abiks, kuni me pärast
surma ja hauda, kõigest surmast päästetud, Sinu igavesse riiki läheme ja rõõmuhäälega Sind kiidame ja
austame.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, meie ustav karjane ja Õnnistegija, me täname Sind, et Sa meid oma sõna läbi
oled õpetanud ja kosutanud ning oma ihu ja vere sakramendi läbi pattudest puhastanud ja pühitsenud. //
Me palume Sind: tulgu meile Sinu armuandide kaudu abi ja jõud, et elus ja surmas täiesti Sinu omad
oleme, Sind ikka rõõmsa südamega teenime ja ka teisi Sinu omaks võidame, // kes Sa Isaga ja Püha
Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti.

Surnute mälestamise pühal
(Ka kolmel eelmisel pühapäeval ja surnuaiapühal).

Salmid (versiculi)
1. Kristus on ülestõusmine ja elu.
Kes Temasse usub, see elab ehk ta küll sureb.
2. Kristus on minu elu.
Ja surm minu kasu.

Laulupalved (collecta)
1. Issand Jeesus Kristus! Sina oled ülestõusmine ja elu, Sa oled surma ära võitnud ja meile õiguse, rahu
ja õnnistuse saatnud. // Me palume Sind südamest, anna meile ükskord rõõmsasti eluks üles tõusta ja

vii meid koju igavesele isamaale, // kus Sina Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.
2. Igavene Jumal ja Isa, Sina ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal, Sinus elavad kõik usklikud, kes
mulla all oma kambrites magavad. // Me palume Sind, ära lase meid surma ja tema hirmutuste pärast
araks minna, vaid hoia meid oma Püha Vaimu läbi armulikult õiges usus ja südametunnistuse rahus, //
et kristlikult elame, ja kui tund tuleb, õndsasti siit lahkume ning rahus uinume, kuni Sina hauad avad ja
meid igaveseks eluks üles äratad // Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda läbi.
3. Issand Jeesus Kristus, halastaja Õnnistegija, Sa tuled viimsel päeval jälle kohut mõistma elavate ja
surnute üle. // Me palume Sind, halasta meie peale, et me igavesse surma ei satu. // Anna meile rohkesti
õige usu õli, et meie lambid põleksid, kui Sa tuled, ja pühitse meid täielikult, et kõik, mis meil on,
vaim, hing ja ihu, oleksid hoitud laitmatud igaveseks eluks Sinu riigis, // kus Sina Isaga ja Püha
Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti.
4. Issand Jeesus Kristus, Sina oled ülestõusmine ja elu! Me palume Sind, kasvata ja elusta meie
südames igavese elu õnnist lootust, // et me selle ihu muldses hoones vaikselt kannatame ja siin maa
peal elame kui need, kes ihu ja hinge poolest on kutsutud igavest elu pärima Sinu riigis, // kus Sina
Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

Kirikupalved
1. LITAAN1A (vt. lk. 62) või järgmine palve: (Surnuaiapühal jäävad palve esimeses osas sulgude vahel
seisvad sõnad ära.)

2. Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa meid ajalikus elus siitsaadik armuga oled ülal
pidanud ja hoidnud ning oma suure halastuse pärast igaveseks eluks kutsunud. (Üks kirikuaasta, üks
armuaasta on jälle lõpule jõudnud). Sa oled meid (sel aastal, nagu kõigil meie eluaastail) suure pika
meelega ja kannatlikkusega kannud, oma sõna läbi ikka uuesti manitsenud kõige kurja eest hoidma. Sa
oled meid ustavalt juhatanud ja meelitanud selle poole, mis hea, ning viletsuses isalikult lohutanud ja
kinnitanud. (Me austame Sinu püha nime ja täname Sind, Issand Jumal!)
(KOGUDUS: Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, täname!)
Halastaja Isa, aita meid ka edaspidi oma armuga. Õpeta meid oma Püha Vaimu läbi alati meie elu otsa
ja päevade mõõtu arvestama, et tunneksime, kui kaduvad me oleme. Valgusta meie vaimu, et oma
armuajal mõistaksime, mis meie rahule tarvis läheb. Eemalda meie südamest maailmaarmastus ja
lihahimu, et me ei külvaks oma liha peale hukatuseks, vaid vaimu peale igaveseks eluks. Kasvata ja
kinnita meie usku, et me ei kardaks ega meelt heidaks, vaid valmis oleksime minema, kui Sa meid
kutsud. Läkita oma sõna kõigi maailma rahvaste juurde, et ka need, kes alles pimeduses ja surmavarjus
käivad, Sind õiges usus ära tunneksid ja elu päriksid. (Issand, kuule meid!)
(KOGUDUS: Kuule meid, armas Issand Jumal!)
Vaata armuga meie maa ja rahva peale, kaitse teda iga õnnetuse ja häda eest. Õnnista meie Valitsuse ja
tema abiliste tööd. Aita meie Kirikut ja kogudusi alati ustavalt seista Sinu riigi töös, anna oma elusõna
kuulutajaile oma Vaimu ja väge igavese elu teele kutsumiseks ja juhatamiseks. Anna oma ligiolekut
tunda kõigile, kes Sind hädas appi hüüavad ja Sinu halastusele loodavad. Lohuta kurbi, kes oma
armsaid magama läinud omakseid leinates mälestavad. Ole vägev abimees lesknaistele ja vaeslastele,
kelle maapealsed hoolekandjad ja nõuandjad Sa oled ära kutsunud. Halasta vaeste, haigete, hädaohus
olijate ja nõtrade peale ning kinnita ja rõõmusta neid nende viletsuses. Hoia oma armuline käsi
õnnistades alati meie kõikide üle. (Issand, me ootame Sind, aita meid!)
(KOGUDUS: Aita meid, armas Issand Jumal!)
Viimaks, Issand Jeesus, ustav Õnnistegija, ole ligi surmavõitluses, kui meie lahkumise tund saabub.

Sina oled meie eest kannatanud ja ristil surnud, tule meile appi surmavalus, õnnista ja pühitse meie
suremist oma surma läbi. Anna ihule Sinu varju all hauas hingata ülestõusmise päevani ja võta meid
siis ühes kõigi lunastatutega vastu oma igavesse taevariiki, kus Sina Isaga ja Püha Vaimuga elad ja
valitsed, kiidetud igavesti.
(KOGUDUS: Oh Jeesus Krist! Oh kuule mind, oh kuule mind! Ma tahan ikka kiita Sind. (Aamen.))

Laulupalve (collecta) pärast püha õhtusöömaaja talitust
Issand Jeesus Kristus, meie hingede ustav karjane ja ülevaataja, // me täname Sind, et Sa meid lahkuva
kirikuaasta lõpul oled oma püha sõnaga manitsenud ja kinnitanud ja armurikka sakramendiga
kosutanud. // Me palume Sind, anna oma Püha Vaimu abi, et ikka enam maailmale ja patule sureme
ning õiges usus ja heameelses sõnakuulmises Sinule elame, kuni me pärast seda aega Sind palgest
palgesse näeme ja igavesti austame, // kes Sa Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti.

