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Kirikukell kutsub Ruho Ranta 

Rõõmusta, rõõmusta, Ristirahvas rõõmusta! Jeesus on su õpetaja, Tema 
oma sõnaga Näitab, mis su hingel vaja, Kust sa elu pead pärima. Rõõ
musta, rõõmusta! 

Mõne maa, mõne maa Katnud patu pimedus. Meie üle valgus tõusnud, 
Kallis armuõpetus On meid pimedusest päästnud. Armuvalgel peah kosu
ma Meie maa, meie maa. 

Ole truu, ole truu, Õige usk on sinu käes. Usu vilja, õigust head Kanna 
armastuse väes, Siis sa haljendama pead Isakojas nagu �palmipuu. Ole 
truu, ole truu. 

Algusliturgia 

Mu hing igatseb. Ps. 84 Gunnar W annerberg 

Oh oma sõna hoia Ja selget õpetust! Oh oma riiki aita Ja ristikogudust, 
Ka kindlat usku anna! Kui täht siin taeva all, Meid Gaatku sinu sõna Siin 
all seal üleval. 

Oh oma au sa 'hoia Ja keela vaenlasi, Oh ·valgusta ja pööra Kõik oma 
vastaseid! Su valgus neile paistku, kes on veel pimedas, Su armu sisse 
saatku Neid, kes veel eksimas. 

Oh hoia oma linna, Mis sina ehitand, Mis vere väest sina Ka oled lunas
tand. Su kirik seisma jäägu, Kui madu peale käib, Su vägi valliks olgu, 
Siis võidu saada võib. 

Jutlus 

Meil oma sõna hoia, Mis rahva õndsaks teeb, Ja ·vaimuga meid vOia, 
Et süda armust keeb! Su sõna on kui mesi, Nii magus hingele, On vägev 
eluvesi, Meid saadarh taevasse. 
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Kaugel võõrsil Salme Purre 

Jeesus mõtle karja pääle, Mis sa ostnud \'erega. Armupäeva näita jälle, 
Päästa tema koormast ka, Et võiks taeva p JO] e minna, Jõuaks sinu püha 
linna. 

Siin on temal palju vaeva, Ristituul siin �m1mb veel, Palju sõdimist on 
vaja, Pea kõigub meie meel. Sa meid Jee-us saada ise Ilma'kärast rahu 
sisse. 

Argadele anna julgust, Nõdrad saada väde, Surmatunnil anna lootust, 
Usku külma hingele. Armastuse tuld oh süüta, Oma vaimuga meid täida! 

Palve j a  õnnistelmine 

Laulgem Jehoavale uut laulu. Ps. 96 Antonin Dvorak 

Üks kindel linn ja ·varjupaik On meie Jumal taevas. Ta hoiab meid kui 
kilp ja mõõk, Ta aitab kõiges vaevas. Küll 'ana vaenlane On väga vihane, 
Suur vägi, kavalus On tema tugevus: Ei oh tema sarnast. 

Ei aita meie ·nõu ja töö, See on küll pea 13pnud. Üks mees on võitlemi
sele Meil Isast appi tulnud. Kas tunned seda meest? Ta nimi Jeesus Krist! 
See Issand suurest väest, See ainus Jumal t5est, Võit temale pea•b jä•äma. 

Eks meile sõna seisma j'ää, Ehk turtsut u nad vihast, Ei J eesu kirik 
hukka läe, Mis alustud ta vaimust. Kui võt' ad meie käest Au, ihu last ja 
naist: Et mingu igavest! Ei saa nad kasu S{ st, Ta riik peab meile jääma! 


