Palve enne jumalateenistust
Issand Jumal,
tänu Sulle, et Sa kutsud mind enda juurde
osa saama oma sõnast ja sakramendist.
Sina ise toidad ja õnnistad mind.
Taevane Isa, Sina tunned ja tead kõike,
ka minu rõõme, muresid, kartusi ja kahtlusi, rahutust ja ootusi.
Vabasta mind kõigest kasutust ja halvast,
nii et võiksin Sind puhta südamega teenida.
Õnnista meile kõigile seda jumalateenistust,
tugevda oma Püha Vaimuga neid,
kes täna siin ja teistes kirikutes teenivad.
Sinu nimi olgu kiidetud ja austatud nüüd ja igavesti.
Aamen.

Missa ehk jumalateenistus armulauaga

Palve pärast jumalateenistust
Halastaja, ustav Jumal, ma tänan Sind,
et Sa oled meile avanud oma sõna rikkused
ning kinkinud meile selle ühise osaduse siin pühas kojas.
Aita mul nõuda seda, mis on üleval
ja valmista mind Issanda taastulemise ootuses.
Ja kui minu maine teekond on lõpule jõudnud,
siis võta mind armus vastu ning saada mind oma igavesse riiki
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Aamen.

Minge Jumala rahus! –
Prohvet Jesaja raamatus öeldakse: Minge, minge väravaist välja,
valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed,
puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp!
Ja Jeesus ise ütleb:
Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
– Tänu olgu Jumalale!
Missa kord on võetud Kirikukäsiraamatust, I: Jumalateenistuste käsiraamat.
EELK Konsistoorium, AD 2009.

Tulge, mingem üles
Issanda mäele,
Jaakobi Jumala kotta,
et Ta õpetaks meile oma teid
ja et võiksime käia Tema radu.
Miika 4:2

I SISSEJUHATUS

Alguslaul

Kogudus istub

Tervitus

Kogudus seisab

Mina tunnistan Sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja
tegematajätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma
halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse
pärast.

Armukuulutus

Kogudus: Aamen

Paastuajal: KYRIE-LITANIA

L: Issand, Sina said meie vennaks
Sa tead meie hädasid ja kandsid need ristile. Issand halasta!
Refrään:

Ühispiht

Kogudus seisab

Sissejuhatussõnad. Kõik koos ütlevad patutunnistuse:

Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa!
Mina, vaene patune inimene, tunnistan Sinule oma patud üles,
mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud
ja millega mina Sinu viha ja Sinu nuhtluse ajalikult
ja igavesti küll olen ära teeninud.
Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen
neid südamest ja palun Sind Sinu isaliku halastuse
ja Sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija
kibeda kannatamise ja surma pärast:
ole Sa mulle, patusele inimesele, armuline ja halasta mu peale,
anna mulle andeks kõik minu patud
ja anna mulle armust Püha Vaimu väge,
et ma oma elu saaksin parandada.
või

L: Kristus, Sina oled elav Issand.
Sa oled oma tõotuse järgi siin meie keskel. Hoia meid enda
lähedal. Kristus halasta!
Refrään
L: Issand, Sa istud Isa paremal käel.
Palveta meie eest ja kinnita meie usku. Me ootame Sinu
tagasituleku päeva. Issand halasta!
Refrään

Au olgu Jumalale

Kogudus seisab

Paastuajal jääb see missa osa ära

Päeva palve

Kogudus: Aamen. Aamen.
II SÕNA

Esimene piiblilugemine

Kogudus seisab

Kirjakoht Vanast Testamendist.

L
Kogudus:

Au, kiitus olgu igavest’ Kolmainu Jumalale,
et Tema suurest heldusest meid avitanud jälle.
Meist hea meel on Jumalal, suur rahupõlv on taeva all,
kõik vaen on otsa saanud.
KLPR 1,1
Suurtel pühadel: LAUDAMUS Refrään:

See on Jumala sõna.

K

Tänu olgu Jumalale.

Muusikaosa

Kogudus istub

Teine piiblilugemine

Kogudus seisab

Kirjakoht Uuest Testamendist (epistel).

L See on Jumala sõna.

K

Tänu olgu Jumalale.

Päeva laul

Kogudus istub

Halleluuja

Kogudus seisab

Paastuajal jääb see missa osa ära.

L Me täname Sind Sinu suure au pärast.
Issand Jumal, taevane Kuningas, Jumal, kõigeväeline Isa. – Refrään
L Issand, ainusündinud Poeg, Jeesus Kristus; Issand Jumal, Jumala
Tall, Isa Poeg, kes Sa maailma patu ära kannad, halasta meie peale,
kes Sa maailma patu ära kannad, võta kuulda meie palveid, kes Sa
istud Isa paremal käel, halasta meie peale. – Refrään
L Sest ainult Sina oled püha, ainult Sina oled Issand, ainult Sina oled
kõrgeim, Jeesus Kristus, koos Püha Vaimuga, Jumala Isa kirkuses.

Evangeelium
L

Kogudus seisab

See on Issanda sõna.

Jutlus

Kogudus istub

Usutunnistus

Kogudus seisab

Apostlik usutunnistus:
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse.
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse,
kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast,
kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud
ja maha maetud, alla läinud surmavalda,
kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva,
istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel,
sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.
Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut,
pühade osadust, pattude andeksandmist,
ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Muusikaosa

Kogudus istub

Kirikupalve

Kogudus seisab

Kirikupalvele eelneb tänu- ja eestpalvesoovide teatamine ning surma
läbi lahkunute mälestamine.
Koguduse vastulaulud kirikupalve ajal:

Suurtel pühadel Nikaia usutunnistus:
Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse,
taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.
Ja ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse,
Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud
enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest,
tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud,
olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud;
kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast
ning lihaks saanud Püha Vaimu läbi neitsi Maarjast
ja inimeseks saanud,
Pontius Pilaatuse ajal ka meie eest risti löödud,
kannatanud ja maha maetud
ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi
ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel
ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle;
Tema riigile ei tule otsa.
Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse,
kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos
kummardatakse ja austatakse; kes on rääkinud prohvetite kaudu.
Meie usume ühtainust, püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut.
Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks
ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen.

Ekteenia puhul laulab kogudus iga palveosa järel:

Lõpus:

III ARMULAUD
Ettevalmistuslaul

Kogudus istub

Laulu ajal toimub korjandus. Kirikulised panevad oma annetuse kui
armastusohvri korjanduskotti, mis viiakse altari juurde õnnistamiseks.
Vaimulik asetab armulaua elemendid, leiva ja veini pühitsemiseks
valmis.

Armulauapalve

Kogudus seisab

Pärast armulaua seadmissõnu ütleb liturg:
L

See on usu saladus.

K Issand, me kuulutame Sinu surma ja tunnistame Sinu
ülestõusmist, kuni Sa tuled oma kirkuses.
Armulauapalve lõpeb doksoloogiaga:
L Tema läbi, Temaga ja Temas olgu Sulle, Jumal, kõigeväeline Isa,
kõik au ja kirkus igavesti.
K Aamen.

Meie Isa palve

Järgneb kirikuaastale vastav palve, kus me täname Jumalat,
meenutame Tema lunastustööd Kristuses ja ühineme inglite ning kõigi
pühade taevase kiituselauluga:

Kogudus seisab

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.
Aamen

Rahutervitus

Palve pärast armulauda

Kirikulised võivad soovida üksteisele rahu.

Jumala Tall

Kogudus seisab

Paastuajal:
Kogudus seisab

Palve

Kogudus: Aamen.
IV LÄKITAMINE

Õnnistamine

Kogudus seisab

Lõpulaul

Kogudus istub

Armulauaosadus

Kirikuteated ja läkitamine

Kogudus istub

L

L

Õndsad on need, kes on kutsutud Talle söömaajale.
Tulge, sest kõik on juba valmis.

Armulaualised tulevad altari juurde.

Minge Jumala rahus. - K Tänu olgu Jumalale.

Lõpumuusika

