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Palluge lõpmattg. Tännage
kõige asja eest, sest se on Ium«
mala tahtminne Kristuöse Iesusse
sees teie wastu.
1 Thesfalon. 5, 17,18.
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I . fimmtftt palwed.
Kui sa maggamast olled üllestõusnud, siis astu sa, enne kui sa
middagi muud tööd ettewõttab, waggadusse sees se kõige näggema I u m mala ette, ja risti tähte enda ette lüies, ütle nõnda:

Se Issa ja se Pojja ja se Pühha Waimu nimmel.
Amen.
Peäle sedda widi siis üks weidikenne aega, et kõik sinnu süddame
tundmissed waikseks, ja sinnu mõtted kõiki, mis maine on, mahha jättaks,
ja siis te sedda siin allamal seiswad palwet ilm rühkimatta, süddameli^ku
tähhele pannemisega.
i

Tölnori palwe:
Issand, olle mulle pattuselle armulinne.
Allustuffo palwe:
Issand Jesus Kristus, Jummala Poeg, eida armu
meie peale Omma Pühha Emma ja kõige Pühhade palwete
pärrast. Amen.
Au Sulle, meie Jummal, au Sulle.
Taewanne Kunningas, Sa trööstja, S a toe Waim,
Kes S a kõigis paigus olled ja kõiki täidad, S a waggade
warra, ja ellu andja, tulle ja ella meie sees ja puhhasta
meid kõigest kurjast ja päesta meie ingessid. S a ^ n n i s .
Pühha Jummal, Pühha wäggew, Pühha iggawenne,
eida armu meie peale (kolmkõrda).
Au Issale ja Pojjale ja Pühha Waimule, nõnda nüid,
kui iggaweste ja iggawejse ajjani. Amen.
Pühha Kolmainus, eida armu meie peale; Issand
puhhasta meie pattussid; Wallitseba, anna andeks meie
ülleastmiffi; Pühha, tulle meid katsma ja arsti meie äddasid
Sinnu nimme pärrast.
Issand, eida armu (kolmkõrda).
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Au . . . nõnda nüid . . .

Issa meie, Kes S a olled taewas, pühhitsettud sagu
Sinnu nimmi, tulgu meile Sinnu riik, Sinnu tahtminne
sündku kui taewas, nõnda ka ma peal, meie iggapäwast
leibe anna meile tannapäaw, ja anna meile andeks meie
wõllad, kui meie andeks anname omma wõlglastele, ja ärra
sada meid mitte kiusatusse sisse, waid päesta meid ärra sest
kurjast.

Kolmainuffe troparid. *)
Üllestõustes unnest langemme meie S o ette mahha. S a
Õnnis, ja laulame Sulle sedda Ingli laulu, S a wäggew:
Pühha, Pühha, Pühha olled Sinna, Jummal, eida armu
meie peale se Jummala Emma pärrast.
Au...

S a ärratassid mind wodist ja unnest ülles, o Issand,
walgusta mo waimu ja mo süddant, te lahti mo suud.
Sulle laulta, S a Pühha Kolmainus: Pühha, Pühha,
Pühha olled Sinna, Jummal, eida armu meie peale se
Jummala Emma pärrast.
nõnda n ü i d . . .

Äkkitselt saab se kohtumõistja tullema ja iggaühhe
teggusid üllesnaitma; irmuga üiame siis kesk»ösel: Pühha,
Pühha, Pühha olled Sinna, Jummal, eida armu meie
peale se Jummala Emma pärrast.
Issand eida armu, (12 korea).

Palwe.
Unnest üllestõustes, tännan ma Sind, 0 Pühha Kolm.
ainus; Sinnu rohke armu ja pikka mele pärrast ei wih.
*) Tropar on üti laul, kelle sees Jummala ehk ilhhe Pühha immeteggusid
liihhitelt nimmetakse.
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hastannud Sa mitte minnu laisa ja pattuse peale, ei saat,
nud Sa ka mind mitte ukka minnu ülleastmiste parrast,
waid ollid ikka innimesse armulinne, ja kui ma ilmlotusseta
maas ollin, tõstsid S a mind ülles, sedda ommikud maitsma
sama ja Sinnu wallitsust kiitma; ka tänna walgusta S a
minnu waimu silma, ja te lahti mo suud, Sinnu sõnna
õppida ja Sinnu käsku mõista ja Sinnu tahtmist taita ja
laulta Sulle kõigest süddame tundmissest ja laulta Sinnu
pühha nimme, se Issa ja se Pojja ja se Pühha Waimu
nimme, nüid ja iggaweste ja iggawesse ajjani. Amen.
Tulge, kummardaggem sedda Kunningad meie J u n i .
malat.
Tulge, kummardaggem ja eitkem ennast mahha se Kun»
ninga Kristusse meie Jummala ette.
Tulge, kummardaggem ja eitkem ennast mahha Kris«
tusse meie Kunninga ja Jummala Ennese ette.

5 1 Dawiti laul.
Utiba armu mo peale, o Jummal, S o allastusse su.
russe pärrast, ja S o rohke eldusse pärrast puhhasta mo ülle*
ostmist. Pesse mind puhtaks täieliste mo ülleastmissest ja
puhhasta mind mo pattust: sest ma tunnen omma ülleastmist,
ja mo pal seisab allati mo ees.
Sinnu wastu ükspäinis
ollen ma pattustannud ja Sinnu ees kurja teinud; sest Sinna
olled oige Omma sõnna sees ja S a sunnid tunnistamma,
kui S a kohhut mõistad. Sest üllekohtu sees ollen ma sa.
dud ja pattu sees on mo emma mind ilmale tonud. Sest
S a armastassid tõssidust; S a näitsid mulle S o ilmtun»
tud ja sallajad tarkust. Wallad S a mind üssopiga, ja ma
saan puhtaks; pesseb S a mind, ja ma saan walgeks, kui lummi.
Anna mo kõrwale rõmu ja römustellemist, siis rõmuõtelle.

wad ennast mo rohhutud lukondid.
Pöra ärra Omma
näggu mo pattude poolt ja puhhasta kõiki mo ülleastmissi. lo
minnu sees, o Jummal, ühte puhhast süddant ja uenda
mo sees ühte õiged waimu ülles.
Ärra lükka mind
mitte ärra Omma palle eest, ja ärra wõtta mitte
Omma Pühha Waimu minnust ärra. Anna mulle Omma
õnnistujse rõmu ja kinnita mind omma wallitseja Waimuga.
M a tahhan õppetatta Sinnu teed ülleastujattele, ja need
rojjased sawad So pole ennast pöörma. Päesta mind ärra
werresüist, o Jummal, mo õnnistuste Jummal: siis rõ»
mustab mo keel So õigusse ülle.

Issand, teed S a lahti mo

suud, ja mo su saab S o au kulutamma.
Sest kui S a
tappaohwrid tahhaksid, siis annaksin ma Sulle sedda; põlletamisse ohwrid ei wõtta S a mitte wastu. Jummala melepärralissed ohwrid on: üks rohhutud waim; ühte rohhutud
ja allaeitlikku süddant ei põlga Jummal. Õnnista, o I s sand, Omma eldussega Sionid ja sagu ehhitud ülles Ierusa.
lemma müirid. S i i s sawad So mele pärrast ollema need õigusse
ohwrid, need anded ja kõik põlletamisse ohwer; siis pannakse
warsesid So altari peale.

Essimenne palwe, pühha Makariusse se Sure
palwe.
O Jummal, puhhasta mind pattust, sest ma ei olle
ial ead teinud So ees; päesta mind ärra sest kurjast, ja
sündku Sinnu tahtminne mo sees; lasse mind ilmnuhtlematta mo kõlbamatta suud lahti tehha ja Sinnu pühha
nimme kita, Sinnu se Issa ja se Pyjja ja se Pühha Waimu
nimme, nüid ja iggaweste ja iggawesse ajjani. Amen.

Teine selle samma pühha Makariusse palwe.
Unnest üllestõustes toon ma Sulle omma kesk-ö laulu, o lun«
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nastajja, ja mahha eites So ette, üian ma S o pole: arra lasse
mind mitte pattu surma sisse uinuda, waid allasta mo
peale, kes ma ennast omma tahtmissega risti löön, te
mind wirgaks ja aita mind ülles, kes ma laiskusse sees
ollen, ja õnnista mind, kes ma palwe sees S o ees seisan,
ja parrast selle ö ingamist paisiku mulle üks pattuta pääw,
» ja lunnasta mind, o Kristus Iummal.

Kolmas selle samma pühha Makariusse palwe.
Sinnu jure, S a innimesse armastajja Kunningas, tõttan
ma, unnest üllestVustes, ja Sinnu töle walmistan ma ennast
Sinnu allastusse läbbi, ja pallun S i n d : aita mind iggal
ajjal igga asja jures, ja päesta mind ärra kõigist ilmlikkuist
kurjist asjadest ja kurradi eddanemistest ja lunnasta mind ja
wi mind Sinnu iggawesse rigi sisse; sest Sinna õlled mo
!oja ja igga õnne eesmurretsejja ning andja, Sinnu peale
pannen ma kõiki omma lotust, ja Sulle sadan ma au, nüid
ja iggaweste ja iggawesse ajjani.

Amen.

Neljas selle samma pühha Makariusse palwe.
O Issand, Kes S a Omma rohke eldusse ja sure armu
läbbi mulle, So sullaselle, andsid, et selle ö mödaläinud aeg ilma
äddata kõigest wastalissest kurjast päesis, lasse mind Isse, o Wallitstjja, o kõikide ioja, Sinnu toe walgusseja ühhewalgustud süd.
damegga Sinnu tahtmist täita, nüid ja iggaweste ja igga»
wesse ajjani.

Amen.

Wies palwe, pühha Wassili se Sure palwe.
Issand, S a kõige Wallitsejja, S a kõige wõimude ja
kõige lihha I u m m a l , Kes S a kõrgel ellad ja se mad«
, dala peale watad, süddant ja sissikonda tunned ja innimeete
salla.ust lausa ette ärra tead, S a algmatta ja iggawest olleja
Walgus, Kelle jures ei õlle ühtegi muudmist egga warju
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wahhetammist, S a Isse, ilmsurrelik Kunningas, wõtta wastu
meie palwid, mis meie nüid, Sinnu rohke eldusse peale
ennast toetattes, Sulle ommast kölbamattast suust tome, ja
anna meile andeks meie pattussid, mis meie S o wastu
te°ude ja sõnna ja mõttete sees, teades ehk ilmteadmatta,
olleme teinud, ja puhhasta meid kõigest ihhu ja inge kur«
jussest, ja anna meile, wahwa süddamegga ja puhta melega
selle paergusse ellu ööd möda sata, kes meie Sinnu ainu*
sündinnud Pojja, Issanda ja Jummala ja meie iunnastajja
Iesusse KriStuSse selge ja awwalikku päwa tullemist otamme,
kelle sees se kõikide kohtu mõistja auga tullema saab, igga
ühhele katte maksma temma to järrele; agga mitte langennud
ja laisad, waid wahwaste ja wirgad töle, walmistaggem en^
nasi walmis, Temma rõmu ja Temma Iummalikku au rigi
sisse astuda, kos pühhitsejatte löpmatta eäl ning nende ilm»
ütlematta öntsus on, kes Temma palle ilmütlematta öntsust
näwad. Sest Sinna olled se tõssine Walgus, walgusta ja
selgusca kõiki, ja Sind saab kiitma igga loom iggaweste
ja iggawesse ajjani. Amen.

Palwe kaitsja Inglille.
Pühha Ingel, seisa minnu ukkamoistetud inge ja minnu
kurja pole kippuma ellu eest, ärra jätta mind pattust mitte
mahha, ja ärra lahku minnust mo ülleastmiste pärrast, ärra
anna maad se kurja waimule, minnu ülle wallitsetta se sur«
relikku lihha üllekohtusse pärrast; kinnita minnu wäest ja
alba kät ja sada mind se lunnastusse te peale; jah, pühha'
Jummalik I n g e l , kaitsja ja oidja, mo inge ja ihhu kurjust
anna mulle käiki andeks, misgaga ma sind kurwastannud ol«
len iggal minnu ellu päwal, ja mis ma weel sel möda läi«
nud ösel ollen pattustannud, kaitse mind sel tännase! päwal,

(
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ja oia mind kõige kurja kiusatusse eest, et ma ühhegi pattu
läbbi Jummalat ei wihhastaks, ja pällu minnu eest Issandat, et Ta mind Omma irmu sees kinnitaks ja mind Temma
sullast Omma armu kõlblikkuks teeks. Amen.

Palwe kõige Pühhama Jummala Emmale.
Mo pühha wallitftjja, Jummala Emma, wõtta Omma
pühha ja kõige wäggewamma palwetegga ärra minnust, S o
allandlikku ja rohhutud sullaftst, argust, unnetust, rummalust,
oletust, ja kõiki albi, pahha ja laidu wäärt mõttid minnu
rohhutud süddamest ja minnu pimmedast melest, ja kustuta
mo ihhaldamiste tuld, sest minna ollen waene ja rohhutud, ja
paesta mind neist mitmist ja kurjist mälletuistest ja ettewöt»
nlistest, ja päesta mind kõigist pahhateggudest, sest Sinna olled se õnnistud kõigist suggu arrudest ja Sinnu kallist nimme
austakse iggawesse ajjani. Amen.
Wata: Kui on sul weidi aega ja sa ruttu pead omma ammeti tallitussele minnema, siis on parrem, neist üllemal ettetähhendud palwetest üks«
päinis mõnda tähhelepaunemissega ja ihhaldamissega ettewõtta, kui kõiki
üllesluggeda ruttu ja pudulisse tähhelepaunemissega.

Palwelik üidus selle Pühhale, kelle tumme sinna
kannad.
Pällu Jummalat minnu eest, pühha Jummala mele<
parralinne (nimmi), sest ma tõttan kõigest süddamest stnnu
se kärme aitaiia ja minnu inge eespalluja pole.

Laul se kõige Pühhama Jummala Emmale.
O Jummala Emma Neitsi, rõmusta Ennast, S a õnnistud Maria, Jummal olgu Sinnuga. S a olled õnnistud kõige
naeste seas, ja õnnistud on Sinnu ihhu suggu, sest Sinna ol.
led meie ingede Onnisteggijad ilmale tonud.

—
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Risti tropar, ia palwe kunninga ning iffama eest.
lunnasta, o Issand, Omma rahwast ja õnnista Omma
parrisoffa, wõitu andes meine t^ige-ussu K e i s r i N i k o l a i
P a w l o w i t f c h i l e temma waenlaste ülle ja kaitstes Omma
Ristiga Omma ellupaika.
Peäle sedda te lühhidelt ühte palwet omma waimulikku (ehk kerrikikku) issa, omma wannematte, suggulaste, üllematte, eateggijatte, aigete,
ehk murre sees ollejatte terwisse ja rahhu eest; ehk kui sa wõid, siis loe
sedda mälletusse palwet, mis siin tulleb:

Mälletusse palwe.
Mõtle, o Issand Jesus Kristus, meie Jummal, Omma
armu ja eldusse peale, mis iggawessest ajjast sanik olli, ja
kelle pärrast S a innimesseks said. Kes S a ristilömist ja
surma nende arralunnastamisje parrast kannatatta wõtsid, kes
S o sisse uskwad; ja surnuist üllestõujld, taewa laksid ja
Jummala se Issa parremal käel istud ja kõikide nende al.
landlikku palwete peale watad, kes kõigest süddamest S o pole üid»
wad: pöra Omma kõrwa mo pole ja wõtta tuulta minnu, S o
fõlbamatta sullase, allandlikku palwet, ühheks eaks waimulik»
kuks õngeks Sulle, kes ma Sulle sedda kõige S o innimeste
eest toon. Kõige eesmalt motleOmma pühha,Koggudustestsisse
säetud ja Apostlikku Kerriku peale, mis S a Omma puhta werrega
ärralunnastassid; kinnita, toeta, laienda, täida, rahhuõta tedda,
ja lasse tedda iggaweste ilmwaramatta olla põrgu wärrawat»
test; waigista Kerrikutte katkemist, kustuta pagganatte koi»
gutammist ja kistu ruttu mahha ja awita ärra lahkumiste
akkamist, ja ukka neid Omma Pühha Waimu wäe läbbi.
Kummardus.

iunnasta, o Issand, ja eida armu se wagga Ifsewallitsejja meie sure I s s a n d a kõige Wenne rigi K e i s r i N i k o l a i P a w l o w i t s c h i , t e m m a abbikasa se wagga P r o u a
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Keiserinna Aleksandra Feodorowna, temma T r o nipärrandajia se wagga Issanda Tsäsarewitschi ja f >
rewürsti Aleksandri Nikolaiewitschi, ja temma abbi»
kasa se wagga P r õ u a Tsäsarewna ja surewüreeinna M a .
r i a Aleksandrowna; se wagga issanda ja surewürsti Monst a n t i n i , N i k o l a i ja M i c h a i l ! N i k o l a i e w i t s c h i ;
se wagga Issanda surewürstiMichail* P a w l o w i t s c h i
ja temma abbikasa se wagga prõua ja surewürstinna Helena P a w l o w n a ; se wagga prõua surewürstinna M a r i a
N i k o l a i e w n a ja temma abbikasa, se wagga preili
surewürstinna O l g a ja Aleksandra N i k o l a i e w n a ;
se wagga preili surewürstinna Aleksandra Aleksand r o w n a ; se wagga preili ja surewürstinna M a r i a , Glisabethi ja K a t h a r i n a M i h a i l o w n a ; se
wagga proua surewürstinna M a r i a P a w l o w n a ja
temma abbikasa ja se wagga proua surewürstinna Niderlandi kunninginna A n n a P a w l o w n a ja temma abbikasa;
se wagga Wallitsejja S u n k l e t i , *) jöaüllematte, linnaüllematte
ja kõige se Kristusse armastawa söawäe peäle; warja rahhuga
nende wallitsust, ja eida nende jalge,alla igga waenlast
ja wastulist, rägi nende süddamettesisserahhu ja eadust So
pühha Kerriku ja köige So innimeste wastu, et ka meie
Nende waiksusse sees ühte waiksel ja waggad ellu ellaksimme
ühhe oige Ussu ja kõige waggadusse ja truusse sees. Kummardus,
iunnasta, o Issand, ja eida armu se kõige Pühhama
Wallitsejja S ü n o d i ja nende köige pühhama sure Patriarchide,
ja kõige walguslettumatte Mitropolitide, nende Õige-ussu ÜllemaPiiskopide ja Piiskopide, ka Iereide ja Diakonide ja köige Kerriku Teenritte peale, kedda Sa omma waimulikku karja oidma
*)

Gunllet eht Senat, se on üt«.
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õlled tallitannud; ja nende palwete läbbi eida armu mo peale
ja lunnasta mind pattust. Kummardus.
iunnasta, o Issand, ja eida armu mo waimulikku issa
(nimmi) peale, anna mulle andeks minnu ülleastmissi temma
palwete läbbi.
iunnasta, o Issand, ja eida armu mo wannematte (nende
nimmi), mo wendadde ja Sede ja mo lihhalikku suggulaste
ja kõige mo sugguwossa liggimeste ja sõbrade peale, ja anna
neile Omma rahhu ja Omma kõige rahhulikkumat õntsust.
Kummardus.
lunnasta, o Issand, ja eida armu mannade ja noorte,
waeSte laste ja leskedde ja nende peale, kes aigusse ja murre, äd«
dade ja ahhastusse, ümberpiramijseja kinniollemisse, wangi kojja
ja köitmijse ja kõige ennamast taggakiusamisse sees on Sinnu ja
se Oige-ussu parrast üllekohhuSte kele, arratagganejatte ja seltslikkude läbbi, S o sullased olles; ja mõtle nende peale, tulle
neid katsma, kinnita, tröösti neid ja anna neile kärmelt Omma
wäega kostutust, wabbadust ja päesemist. Kummardus.
lunnasta, o Issand, ja eida armu nende peale, kes
tennistuffe peale sadetud on, keS reisiwad, ja kõiki öige-ussu
RiSti innimeisi. Kummardus.
iunnasta,o Issand, ja eida armu nende peale, keS
mind taggakiusawwad ja wainawwad ja mo peale tullewad, ja
ärra lasse neid mitte minnu paitusse .parrast ukka sada.
Kummardus.
Walgusta neid, kes, ukkasaatja seltside läbbi soggedaks
tehtud, ommast õigest Ussust arratagganennud on, Omma tar«
kusse walgussega ja arwa neid jälle omma pühha Aposi»
likku, Koggudustestsissesäetud Kerrikusse taggasi. Kummardus.

Palwe snrnutte eeft.
Mõtle, o Issand, nende peale, kes siit ellust ärra on
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läinud, nende Oige.ussu Kunningate ja Kunninginnade, nende
Õige-ussu Würstide ja Würstinnade, kõige pühhama Patriar.
chide, kõige walgustettuma Mitropolitide, Õige-ussu Üllem»
Piiskopide ja Piiskopide ja kõikide peale, kes Preestri ja
Kerriku arwuS ja Mugide järgmisses Sind teninud on, ja anna
neile rahhu Ommas iggawesses ellupaigas köige Pühhadegga.
Kummardus.
Mõtle, o Issand, minnu wannematte (nende nimmi),
Sinnu ingamma läinud sullaste ingede, ja kõige mo lihhalikku
suggulaste peale, ja anna neile andeks kõiki nende tahtmissega
ja ilmtahtmatta tehtud pattustamissi, kinkides neile Omma riki
ja iggawesse ontsusse ossa, ja Sinnu ilmõtsata ja öntsa ellu
Maitsmist. Kummardus.
Mõtle, o Issand, ka kõige meie wannematte, wendadde
ja Vede peale, kes üllestõusmisse ja iggawesse ellu lotusse
sees ingamma läksid, ja nende siin ingawwa, ja iggal pool olle»
wa Õige-ussu Risti.rahwa peale ja lasse neid ellada So Pühha,
degga, kos neile So palle walgus paistab, ja meie peale eida armu,
sest S a olled onnis ja innimesse armulinne. Amen. Kummardus.
Anna, o Issand, pattude andeksandmist kõige meie
enne, ussu ja üllestõusmisse lotusse sees, siit ärraläinud issa»
delle, wendadelle ja oedelle, ja lo neile ühte iggawest mäl«
letust. (kolm korda).

Palwete lõppetus.
On kohhus, toe°usses ontsaks kita Sind Jummala Emmad,
Sind iggaweste õnnistud ja ilmpuudlikku ja meie Jummala
Emmad. Kes S a Pühham olled, kui Cherubimid ja ilmõtsata ausam, kui Serafimid, Kes sa ilm ukkasamatta Iummalat sedda Sõnna sünnitassid, Sind tossist Jummala Emmad üllendamme meie.
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Au . . nõnda nüid. . . .

Issand eida armu, (kolm korba).
Issand Jesus Kristus, Jummala Poeg, eida armu meie
peale Omma kõige puhtamma Emma ja meie wagga ja jum«
malakartlikku isiade ja kõige Pühhade palwete pärrast. Amen.

Iggapawane pattude tunnistus,
üllesräkidda üksi, ühtlaisi ommiku palwetegga, ehk isseärranis.

• M a tunnistan Sulle, mo Issanda Jummala ja mo
iojale, Sulle ainulle se Pühha Kolmainusse sees. Sulle tu
detud ja kummardub Issale ja Pojjale ja Pühha Waimule
kõiki mo pattussid, mis ma kõige omma ellu päwade sees
ollen teinud, ja iggal tunnil ja paergul ajjal, to, sõnna, mõt.
tete, näggemisse, kuulmijse, aistmisse, maitsmisse, tundmiste ja
ühtlaisi kõige omma waimulikka ja ihhulikku meeltega, kellega ma Sind minnu Jummalat ja iojad ollen wihhastan.
nud, ja kellega ma omma liggimefifele üllekohhut teggin; nende
ülle alletsettes, toon ma ennast, kui süidlast Sinnu mo I u m mala ette, ja on mul tahtminne, neid kahhetsetta: aita mind,
mo Issand Jummal, täieste, ma pallun Sind allandlikult
silma wega, anna mulle kõiki mo olnud ülleastmissi andeks
Omma allastusse parrast, ja päesta mind neist kõigist, sest
Sinna olled elde ja innimesse armulinne.
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I I . Palwed päwa kullumisse ajjal,
enne igga to allustammist salla ehk mõttete sees üttelda.
Issand Jesus Kristus, S a Omma ilmalgamatta Issa
ainusündinnud Poeg,Sa üttelsid Omma kõige puhtamma suga:
ilm Minnuta ei wõi teie middagi tehha; mo Issand, Is«
„ sand, ujsuga tunnen ma ommas waimus ja süddames, mis
S a üttelnud olled, ja langen so eldujfe ette mahha: aita
mind pattust, et se to, mis ma paergu allustan, Sinnu läbbi
lõppetust saaks, se Issa ja se Pojja ja se Pühha Waimu
nimmel. Amen.
Igga to Itzppetusse jures on salla ehk mõttete sees üttelda:
Kõige eadusse täitus olled Sinna, mo Kristus; täida
mo inge rõmu ja lahkusiega, ja õnnista mind, sest Sinna
üksi olled rohkest elde.

Gnne õppetust.
S a tarkusse õppetajaa, mõistusse andja, rummalatte nuht«
lejja, waeste kaitsja, kinnita, walgusta mo süddant, o Is«
sand; anna mulle Omma sõnna, Omma Issalikku sõnna;
Wata, ma ei kela mitte omma suud, S o pole üidmast, Ar«
mulinne, eida armu mo langennud peale.
ehk:
Armulinne Issand, sada meile Omma Pühha Waimu
önne annet, Kes meile waimulikku jõudu annab ja tedda kin.
nitad, et meie, sedda kulutut õppetust wastu wõttes, ülles,
kaswaksimme Sulle meie lojale auks, meie wannemattele
mele»eaks, ja meie Kerrikulle ja issamale kassuks.
p

Pärrast õppetust.
Meie tänname Sind, o ioja, et S a meid Omma eldusse
kdlblikkuks teggid, sedda õppetust tähhele panna.

Õnnista
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meie üllemld, meie wannemid ja õppetajjid, kes meid se ea°
duffe tundmiste pole saatwad, ja anna meile wägge ja jõudu
selle õppetusse eddandamissekS.
G n n e l õ u n a j a õ h t u söma-aega.
Issa meie, Kes S a olled taewas, j . n. e.
ehk:
Kõikide silmad lootwad, Issand, Sinnu peale, ja Sinna
annad neile nende toidust ommal ajjal, teed lahti Omma rohket
kät ja täidad igga loma Omma eldujsega.

Pärrast lõuna ehk õhtu söma-aega.
Meie tänname Sind, o Kristus meie Jummal, et S a
meid täitnud olled kõige maise eaga, ärra wõtta meilt ka
Sinnu riki.
ehk:
Elde on Jummal, Kes meie peale armu eidalj ja meid
toidab meie lapse põlwest sanik, ja kõige lihhale temma
toidust annab, täida meie süddamid rõmu ja lahkujsega, et
meie, ikka kõige tarbelissega täidetud, igga ea töle tõttaks
Kristusse Iesusse meie Issanda sees, Kelle läbbi Sulle
tulleb anda au, wallitsus, kitus ja kummardaminne Pühha
Waimuga iggaweste ajjani.

Amen.
ehk:

Au Sulle, Issand, au Sulle, Pühha, au Sulle, Kun.
ningas, et S a meile toidust andsid rõmu sees, täida meid
ka S o Pühha Waimuga, et meie kölblikkult ja abbita S o
ees seisaks, kui S a igga ühhele kätte maksma tulleb temma
teggude järrele.

—
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I I I . Palwed maggama min
nejattele.
Se Issa
Amen.

ja se Pojja ja se Pühha Waimu nimmel.

Issand Jesus Kristus, Jummala Poeg, eida armu
meie peäle So kõige puhtamma Emma, nende wagga ja
jummalakartlikku issade ja kõige Pühhade palwete pärrast.
Amen.
Au Sulle, meie Jummal, au Sulle.
Taewanne Kunningas, — Pühha Jummal (kolm korda).
Au . . . nõnda nüid . . . . Pühha Kolmainus. —

Issa meie.

Troparid.
Eida armu meie peale, o Issand, eida armu meie peale,
sest et meie muud wastutammist ei mõista, tome meie pat«
tussed Sulle, kui Isfandalle, sedda palwet: eida armu meie
peäle.
Au.
Issand, eida armu meie peale, sest Sinnu peale lo»
tamme meie; ärra wihhasta meie ülle raskest, ja ärra tulleta
Endalle meelte meie ülleastmisst; waid wata ka tänna meie
peäle, kui Armulinne, ja päesta meid meie waenlastest; sest
Sinna olled meie Jummal, ja meie olleme Sinnu rahwas,
kõik So kätte tö, ja meie üiame So nimme.
Nõnda nüid. . .

Te lahti meile sedda armu ust. S a õnnis Jummala
Emma, et meie, kes meie So peale lotamme, ukka ei sa; waid
lasse meid päesedda äddadest Sinnu läbbi; sest Sinna olled
se Risti.rahwa lunnastus.
' Issand, eida armu (12 korda).
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Gsfimenne palwe, Pühha Makariusse se Sure
palwe.
Iggawenne Iummal ja kõige lodusse Kunningas, Kes S a
mind ka künni se tunnini kölblikkuks teggid, ellada, anna
mulle andeks mo pattussid, mis ma sel päwal tö, sõnna
ja mottetegga ollen teinud, ja te puhtaks, o Issand, mo al«
laeitlikku inge kõigest ihhu- ja waimulikkust kurjast, ja laste
mul ,o Issand, sel ösel mo und rahhu sees möda minna, et ma,
omma maddalikkusi wodist üllestgustes Sinnu kõige Püh»
hamat nimme kiitma saaks kõik mo ellu päwad, ja jalge alla
tallaks mo lihhalikkussid ja ilmlihhalikkussid waenlaisi, kes
mo wastu sõitlewwad. J a päesta mind, o Issand, tüh«
jist mõttetest, mis mind ukka saalwad, ja kurja ihhal»
damistest; sest Sinnu parralt on se riik, se waggi ning se
au, Sinnu se Issa ja se Pojja ja se Pühha Waimu pär«
ralt, nüid ja iggaweste ja iggaweste ajjani. Amen.
Teine palwe.

P ü h h a Antiochusse palwe.

S a kõige Wallitsejja, S a Issa Sõnna, Kes S a Isse
taielinne õlled, o Iesus Kristus, ärra jätta mind Sinnu
süllast ial mahha Sinnu rohke armu parrast; waid inga al.
lati mo sees. Iesus, S a Omma lammaste ea karjane,
ärra anna mind ussi kiusamisse, ja ärra jätta mind satanna
ihhaldamiste sisse, sest mo sees on ukkatusse seme. Sinna
siis, o kummardub Issand Iummal, Pühha Kunningas I e .
sus Kristus, kaitse mind, kui ,ma maggan, So ilmkustu.
matta walgussega, Sa pühha Maimuga, Kellega S a
Omma jüngrissid walgustassid.
Anna, o Issand, ka
mulle, So kolbamatta sullaselle, Omma lunnaStust mo wodi
peal; walguSta mo meelt So pühha Ewangeliumi tarkusse
walgussega, mo inge armuga So Risti wastu, mo süddant
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So sönna puhtustega, mo ihhu ilmihhaldamatlikku ihhaldamis.
sega; oia mo meclt So allandujse sees, ja ärrata mind oi«
gel ajjal So kituselle; sest Sinna olled austud S o iggaweste
Issa ja se kõige Pühhama Waimuga iggaweste. Amen.

Kolmas palwe.
Issand, meie Jummal, kui ma pattustassin se pääw
sõnnaga, te-uga, ja mõttega, anna mulle sedda andeks, sest Sinna
olled onnis ja innimesse armulinne; anna mulle ühte rahhu»
iist, ja ilmkärralist ingamist; sada Omma kaitsjat Inglit,
kes mind warjab ja kaitseb kõige kurja eest, sest Sinna olled
meie ingede ja ihhude kaitsja, ja Sulle sadame meie au,
se Issale ja Pojjale ja Pühha Waimule, nüid ja iggaweste
ja iggawene ajjani. Amen.

Neljas palwe, pühha Iohannesse Kuldsu palwe,
päwa ja v tünnide arwu järrele.
Issand, ärra wõtta minnult ärra So taewalikku õnnista»
missi. Issand, päesta mind ärra neist iggawestest pinadest.
Issand, ollen ma pattu teinud melega ehk mõttetegga, sõnnaga
ehk te«uga, siis anna mulle sedda andeks.

Issand, päesta

mind kõige rummaluse, unnetuffc, arguste ja kiwwise tuimuste
seest.

Issand, paesta mind kõige kiusatusse^ seest. Issand,

walgusta mo süddant, kui kurri ihhaldaminne tedda sõgge»
daks teeb.

Issand, ma pattustassin, kui innimenne, agga

Sinna, armulinne, kui Jummal, eida armu mo peale, nähtes
mo inge äddastd.

Issand, sada mulle appi So onne an»

net, et ma So Pühha nimme kidaks. Issand Jesus Kris«
tus, kirjuta mind So sullast ülles So ellu ramatusse ja anna
mulle ühte õntsat õtsa.

Issand, mo Jummal, kui ma ka

ühtegi ead ei olle teinud So ees, siis anna mulle So õnne

—
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ande pärrast, et ma ühte ontsat allustammist teeksin. I s .
sand, walla mo süddamesse So önneande kastet. Taewa
ja ma Issand, mõtle mo Sinnu paitusse, tuima ja rojjase
sullase peale Ommas Rigis. Amen.
Issand, wõtta mind wastu mo pattude kahhetsemisse
sees. Issand, ärra jätta mind mitte mahha. Issand, ärra
wi mind mitte ädda sisse. Issand, anna mulle ühte meelt
eadussele. Issand, anna mulle silma wet ja ühte surma
mälletust ja waggadust. Issand, anna mulle sedda pal»
tude kahhetsemisse mottet. Issand, anna mulle allandust,
kassinust ja sõnnakuulmist. Issand, anna mulle kannatust,
leppimist, ja tassaast. Issand, istuta mo sisse ontsusse juurt,
Sinnu irmu mo süddamesse. Issand, te mind kölblikkuks,
Sind armastatta kõigest mo ingest ja mõttest, ja kõige
sees Sinnu tahtmist tehha. Issand, kaitse mind mõnne in«
nimesse, ja kurraditte ja ihhaldamiste ja kõige mu nisugguste
alwa asjade eest.
S a tead, Issand, kuida S u teed,
ja kuida S a tahhab, Sinnu tahtminne sündku ka minnu
pattuse sees, sest Sinna olled se õnnistud iggaweste. Amen.

Palwe se kõige Pnhhama Jummala Emmale.
Ontsa Kunninga õnnis Emma, kõige puhtam ja õnnis,
tud Jummala Emma Maria, walla wälja Sinnu Pojja ja
meie Jummala eldust minnu pattusse inge peale/ ja sada
mind omma palwete läbbi õntsa to peale, et ma omma ellu
üllejänud aega ilm pattuta möda wiin, ja Sinnuga pära.
disi leian, o Jummala Emma Neitsi, sa ainus puhhas ja
õnnistud.

Palwe pühha kaitsja Inglille.
O Kristlik I n g e l , mo pühha kaitsja ja mo inge ning
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ihhu oidja, anna mulle kõiki andeks, mis ma tännapäiw
pattuStannud ollen, ja paesta mind köigest mo wastusse waen.
lasse tiggedujsest, et ma ühhegi pattu sees omma Iumma»
lat ei wihhasta; ja pällu mo pattujse ja kölbamatta sulla»
se eest, sest sa wõtta mind kõige Pühhama Kolmainuffe, mo
Issanda Iesusse Kustusse Emma ja kõige Pühhade õnt.
susse ja armu ossalijseks näita. Amen.
Wäggew wõitja sõddija, et S a meid waenlastest ärra
päestnud olled, tome meie Sulle tännu, meie S o sullased, o
Jummala Emma; nõnda, kui So käes se ilmwõitmatta wäggi
on, päesta meid ärra kõigest äddast, et meie So pole üiak.
simme: rõmusta Ennast, S a ilmpruutlik pruut.
Kõige kidetum iggawenne Neitsi, Jummala Kristusse
Emma, wi meie palwet so Pojja ja meie Jummala ette, et
Temma Sinnuga meie ingessid lunnastaks.
Kõiki mo totust pannen ma Sinnu peale, o Jummala
Emma, kaitse mind S o warju al.
Walgusta mo silmi, o Kristus Jummal, et ma iat
surma ei uinu, et mo waenlanne ial ei ütle: ma akkassin ta
peäle.
Olle mo inge eestkostja, o Jummal, sest ma kõnnin ulga
wõrgude seas; päesta mind neist, ja lunnasta mind, o On.
nis, kui innimesse armaslajja.
Mo lotus on se Issa, mo warjupaik se Poeg, mo abbi
se Pühha Waim, S a Pühha Kolmainus, au Sulle.
Peäle sedda se lõppetus, kui omnikugi palwete jures.
On kohhus. — Kes S a Pühham olled, kui Cheru.
bimid, j . n. e.
P a l w e , isseärranis ü t t e l d a .
Wahhenda, lõppeta, anna andeks meile, o Jummal,
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meie tahtmistega ja ilmtahtmatta tehtud pattustamissi, mis meil
sõnnaS ja te»us, mis teadmijses ja ilmteadusses, mispäwaljaosel,
mis moistujses ja mõttes on, — anna meile kõiki andeks,
sest Sinna õlled onnis ja innimejse armastajja.
Issand, innimejse armastajja, anna neile andeks, kes meid
taggakiusawwad ja meid waenawwad. Eateggijattele te S a
jälle ead. Kingi meie wendadelle ja suggulastele palwid
nende lunnastamisseks ja ühte iggawest ellu. Kes äddade
sees on, minne neid katsma, ja anna neile parranemist.
Iuhhata neid, kes merre peal on. Kai teed tekäijattegga. Woitle
ühhes K e i s r i g a . Anna neile nende pattud andeks, kes
meile teniwad ja meie wastu. armulissed on. Allasta nende
peale Õmma rohke armu parrast, kes meid kolwatumaid
pallusid, nende eest palluda. Mõtle, o Issand, meie ees
ingamma läinud issade ja wendadde peale, anna neile rahhu,
kus S o palle walgus paistab. Mõtle, o Issand, meie
wendadde peale, kes wangis on, ja päesta neid kõigest kin»
nipiddamissest. Mõtle, o Issand, nende peale, kes S o pühha
Kerrikuttes kassu ja ead tewad, ja anna neile palwid nende lunnastamijseks ja ühte iggawest ellu. Mõtle, o Issand, ka
meie S o allandlikku, pättuste ja kolbamatta sullaste peale,
ja walgusta meie mõistust Sinnu mõistusse walgujsega, ja
sada meid S o säedusse teraa peale meie kõige Pühhama
wallitsejja Iummala Emma ja iggawejse Neitsi Maria, ja
kõige Sinnu Pühhade palwete parrast: sest Sinna õlled 5tj«
nistud iggaweste iggawesse ajjani. Amen.

,

Wodi eites, lö endalle risti ette ja ütle:

Tõusku ülles meie Iummal, ja kaddugu Ta waenlassed,
ja poggeneggu Ta palle eest, kes Tedda wihkawwad. Kui
ka.ub suits, ni kaddugu ka nemmad; kui sullab wahha tulle
na»u eest, ni sagu otsa ka kurradid nende palle eest, kes Iumma-

I
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lat armaStawwad, ja ennast risti tähhega tähhendawwad ja
lahkussega ütlewwad: romustelle ennast, o kõige kallim ja ellu»
loja Issanda Rist, ajja ärra kurradissid se sinnu peale lodud
Issanda Iesusse Kristusse wäe läbbi, Kes põrgu auda läks
ja kurradi wägge mahha tallass, ja sind, Omma kallist Risti
meile kinkis, igga waenlaste ärraajjamisseks. 0 köige kallim
elluloja Issanda Rist, aita mind se Pühha wallitseja Neitsi
Jummala Emmaga ja kõige Pühhadegga iggaweste. Amen.
ehk:
Ümberwarja mind, o Issand, S o kalli ja elluloja Risti
wäega, ja oia mind kõige kurja eest.
Kui sa ennast unnele annad, siis ütle:

Sinnu kätte, o Issand Jesus Kristus, mo Jummal,
annan ma omma inge; Sinna agga õnnista mind, Sinna eida
armu mo peale ja anna mulle ühte iggawest ellu.

Amen.

—
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IV. Palwed Jummala tenistusse
tarbeks, mis Kerrikus petakse.
Enne Kernku sisse astumist.

Ma rõmustassin ennast nende ülle, kes mulle üttelsid: meie i
lähme Issanda kotta. S o rohke armu läbbi, o Issand,
astun ma S o kotta ja kummardan ma S o pühha templi
ette Sinnu irmu sees. Issand, õppeta mind S o öigussega,
pöra mo teed Sinnu pole mo waenlaste pärrast, et ma ilm»
ekstmatta ühte ainust Iummalust austaks, sedda Issad
ja Poega ja Pühha Waimu, nüid ja iggaweste ja iggaweste
ajjani. Amen.
Pärrast Kerrikusisseastumist.
Ma kummardan Sind, mo Issandat Jummalat, Kes
S a Omma onne andega selle pühha templi sees, ja en«
nam nende kõige puhtamma ja elluloja Salla-uSte (Sakramen»
tide) sees olled; Sulle mo tössise Kristussele iunnastajjale painutan ma omma süddame põlwi. Ma kummardan ka, S o
ilmpuudlikku Emmad, sedda kõige puhtammat Neitsid Jummala
Emmad Mariad, sedda aitajjad, kaitsjat, eestkostjat, sedda
ainust lunnastusse lotust ja kindlust. Ma austan sedda pühha
Inglit, S o teendrit, kes ikka Sinnu Iummalikku altarid
kaitseb; ja kõiki Sinnu Pühhasid, kes kujjude sees üllespantud
on; ja annan suud armuga nende ingawwa luile. J a pallun
Sind, mo õntsat Issandat: wõtku so kõrwad ikka tuulta
nende eält, kes Sind S o puhhas kojjas palluwad; mõtle
nende peale Ommas Taewa»rigis, kes temma jures ingawwad, I
kõiki nende pattustamissi põlgates, sest Sinna olled õnnis ja
armulinne iggaweste. Amen.

—
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a ) Qhtukerrikn-tenistusse seest.
Issand, ma üidsin S o pole, kule mind.
Kule mind, o Issand.
Issand, ma üidsin S o pole, kule mind; kule mo palwe
ealt, kui mul S o pole ülda on.
Kule mind, o Issand.
Olgu mo palwe kui suitsutamisse ohwri riist S o ees;
mo kae tõstminne, ohtulik ohwer.
Kule mind, o Issand.
.õhtu-laul Jummala Pojjale preestrilikkü kannatajja
Athenogenist.
Pühha au waikne, ilmsurrelikku, taewasse, Pühha, ontsa
Issa walgus, Jesus Kristus! Tulles päwa allaminnemisseks, nähtes sedda õhtulikku walgust, laulame meie Sulle
Iummalalle se Issale, Pojjale ja Pühha Waimule. S a
olled wäärt, iggal ajjal laultud olla wagga eältega; o Jummala
Poeg, Kes S a ellu annad, selle läbbi austab Sind se ilm.
P a l w e vbtit tullemine ajjal.
Te meid kolblikkuks, o Issand, se ohtu ilm pattuta jada.
S a olled õnnistud, o Issand meie issade Jummal, ja kidetud
ja austud on So nimmi iggaweste,

amen.

Sinnu eldus,

o Issand, tulgu meie peale, nõnda kui meie So peale loot«
simme.

S a olled õnnistud, o Issand, õppeta mind So

eestkostmissega.

S a olled õnnistud, o Kunningas, te mind

targaks So eestkostmissega.

S a olled õnnistud, o Pühha,

walgusta mind So eestkostmistega.

Issand, Sinnu eldus

kestab iggaweste; ärra põlga Omma kattetööd.

Sinnu pär«

ralt on kitus, Sinnu pärralt on kidulaul, Sinnu pärralt au,
Sinnu se Issa ja se Pojja ja se Pühha Waimu pärralt,
'

nüid ja iggaweste ja iggawesse ajjani. Amen.
P ü h h a J u m m a l a - wastuwõtta Simeoni palwe.
Nüid lasseb S a , o Issand, Omma sullast ärra minna
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rahhuga Omma <onna järrele, sest minnu silmad on Sinnu
lunnastust näinud, mis S a kõige innimeste silmade ees õlled
walmistannud, walgust keelte ilmutamisseks, ja So Israeli
rahwa au.
Troparid.
O Kristusse ristja, mõtle meie kõikide peale, et meie
ommast ülleastmistest paeseksimme; sest sulle anti sedda armu,
meie eest palluda.
Palluge meie eest, pühhad Apostlid, ja kõik Pühhad,
et meie äddadest ja kurbdustest paeseksimme; sest teid armu»
likki eestkostjid otsisimme meie iunnastajja ette.
Sinnu eldujse jure jookseme meie, o Iummala Emma,
ärra pZlga mitte meie palmid meie ümberpiramijses; waid
paesta meid ärra äddadest, S a ainus puhhas, ainus õnnistud.

Pühha Wassili se Sure palwe.
S a õlled õnnistud, o Koigeüllesspiddaja Issand, Kes S a
sedda päwa päikesse walgussega walgustassid, sedda ööd tulle
ämmaragga selguStassid, kui S a meid selle päwa pikkust möda
sata ja selle ö allustujse liggi õlled jõuda lasknud, kule meie
ja kõige So innimiste pallumist ja anna meile kõik meie taht.
missega ja ilmtahtmatta tehtud pattud andeks. Wstta wastu
meie õhtu pallumist ja sada meile S o rohket armu ja eldust,
meile So pärrisossale; müirita meid S o pühha Inglitegga,
wapnenda meid õigusse riistategga, kinnita meid So tõega,
kaitse meid So wäega, päesta meid kõigest ümberpiramis»
sest ja kõigest waenlikku laimamissest; ja anna meile, et ka
se ohtu se tullewa öga täielinne, pühha, rahhulinne, ilm.
pattuta, ilmpetlik, ilmkurjamotteta õlleks, ja nõnda kõik meie
ellu päwad, S o Pühha Emma ja kõige Pühhade palwete
labbi, kes iggawessest ajjast sanik So melepärrast ollid. Amen.
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Köigeärrane kefkö-Iummalatenistusse, tünnide
ja pärrast.öhtu.'Iummala.tenistnsse palwe.
Kes S a iggal ajjal ja iggal tunnil, taewas ja ma peal
kummardub ja austud olled, o Kristus Jummal, S a pikkamelelinne, rohkearmulinne, rohkest elde, Kes Sa neid
oigid armastad, ja nende pättuste peale armu eidad, Kes
S a kõiki lunnastussele kutsud tullewa onne tõ°utusse pärrast;
S a Isse, o Issand, wõtta wastu meie palwid sel tunnil,
ja juhhata meie ellu So kassude järrele, walgusta meie
waimu ja puhhasta meie ihhu, parranda meie mõttid, selleta
meie meelt, ja päesta meid kõigest kurbdussesi, kurjast ja
algustest; kinnita meid S o pühha Inglite läbbi et meie,
nende warjamisse läbbi oitud ja juhhatud, Ussu ühhendusse ja
Sinnu ilmkättesamata au mõistusse jure saaksimme; sest
Sinna olled õnnistud iggaweste iggawesse ajjani. Amen.

b) Pärrast-õhtu-Jummala-tenistusse feest.

Palwe.
Kõige kidetum iggawenne Neitsi, Jummala Kristusse
Emma, wi meie palwet S o Pojja ja meie Jummala ette,
et Temma Sinnuga meie ingessid lunnastaks.

Pühha Iohannikiusse palwe.
Mo lotus on se Issa, mo warjupaik se Poeg, mo abbi
se Pühha Waim; S a Pühha Kolmainus, au Sulle.

a) Kesk - ö - Jummala - tenistusse feest.
Troparid.
Wata, peigmees tulleb kest.ösel, ja õnnis on sesullane,
kedda Ta walwammas leiab; agga se on weel kõlbamatta, kedda
Ta kohkummas leiab.

Walwa siis, mo ing, et sa mitte

-
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unnest ei sa mahha rohhutud, ja surmale ülleantud ja Ri.
gist wälja lükkatud; waid walwadeS üia: Pühha, Pühha,
Pühha olled Sinna, Jummal, eida armu meie peale I u m .
mala Emma pärrast.
S e irmsa päwa peale mõtteldes, walwa, mo ing, om»
ma küinalt põllema pannes ja ölliga tedda walgustattes; sest
sa ei tea mitte, mil ajjal se eäl tulleb, mis üiab: wata,peigmees!
Walwa sepärrast, mo ing, et sa mitte, ei uinu, ja sind mitte
wälja ei lükkata, kui neid wiit neitsisid; ota wahwalt, et sa
Kristust ongawwa ölliga leiad, ja Temma sulle Omma au
Iummalikku kodda annab.

Palwe.
Issand Jummal, Issa Koigeüllesspiddaja, Issand ainu
sündinnud Poeg Jesus Kristus, ja Pühha Waim, ainus
Iummalus, ainus wäggi, eida armu mo pattusse peale ja
lunnasta mind S o kõlbamatta sullast, Missugguse wisiga S a
tead, sest Sinna olled õnnistud iggaweste iggawene ajjani.
Amen.
Tropavid.
Mõtle, o Issand, kui Õnnis, Omma sullaste peale,
ja anna neile andeks, mis nad omma ellu sees pattustassid;
sest ükski ei olle pattuta, kui üksi Sinna, Kes S a ka sur,
nutelle rahhu anda wõid.
Kes S a tarkuste süggawustega kõiki innimeisi armulik,
kult ehhitad, kõigile, mis neile kassulik on, annad, S a ainus
kaasteggija, rahhula, o Issand, S o sullaste ingessid;
Sinnu meie !oja, meie Walmistaba ning Jummala peale
panniwad nad omma totust.
e) Ommiku-Iummala-tenistusse seest.
Issand Jummal ilmus ka meile, õnnistud on, Kes
tulleb Issanda nimmel.

.
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A n t i f o n i d (Wastuseäled).
Mo norussest sanik söitlewwad mind palju ihhaldamissi;
agga seisa Isse mo eest ja lunnasta mind, mo lunnaStajja.
Hbbenegge Issandat teie, kes teie Sionit kaetsette; sest
teie säte kuiwamma, kui rohhi tulle ees.
•

Pühha Waimu läbbi saab ellawaks igga ing, ja ta
tõuseb puhtussega ning saab walgustud se Kolmainusse läbbi
pühhalikkult- sallaja.

ÜUesstöusmisse laul pärrast Gwangeliumit.
KriStusft üllesStousmist näinud olles, kummardamme meie
sedda Pühha Issandat Iesust, Kes üksi ilmpattuta on. Meie
kummardamme So R i s t i , o Kristus, ja laulame ja kidame
' S o pühha üllesstousmist; sest Sinna olled meie Jummal,
peale Sind ei tunne meie keddagi muud, Sinnu nimme
nimmetamme meie. Tulge kõik uskjad, kummardaggem sedda
pühha Kristusse üllesstousmist; sest wata. Risti läbbi tulli
rõõm kõige ilmale; ikka Issandat kites, laulgem Temma
üllesstousmist, Kes Ta Risti wallu kannatattes, surma läbbi

surma ukkass.
Au Issale ja Pojjale ja Pühha Waimule.
So Apostlite palwete läbbi, o Armulinne, te puhtaks
meid sest pattude ulgast.
Nõnda nüid, kui iggaweste ja iggawesse ajjani. Amen.
So Emma palwete läbbi, o Armulinne, te puhtaks meid
sest pattude ulgast.
>

Eida armu mo peale, o Jummal, So allastusse surusse
parrast, ja So rohke eldusse pärrast puhhasta mo ülleastmist.
Kristus tõusis auast ülless, kuida Ta sedda etteütles,
ja andis meile iggawest ellu ja suurt eldust.

—
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Enne V-sammadfrmotu*)(saeduffe ramatu) laulu.
Pühha Iummala Gmma laul.
Mo ing üllendab Issandat, ja mo waim romustelleb
ennast Iummala mo OnniSteggija parrast.
Sest Temma on waatnud Omma ümmardajja allandujfe
peale; sest wata, sest ajjast Janil: kiitwad mind Lntsaks kõige
polwe rahwad.
Sest mulle on se Waggew surust andnud, ja Pühha on
Temma nimi, ja Temma eldus on polwest pölweni nende
ülle, kes Tedda kartwad.
Ta on Omma käewarrega wallitsusi lonud, Ta on laiale
pillanud neid, kelle süddamed kõrkjad ollid ommas meles.
Temma on mahhalükkanud neid wäggewid aujärgedde
pealt ja neid allandlikkussid üllendannud, on naljasid täitnud
onne andetegga ja neid rikkid tühjalt ärrasaatnud.
Ta on wastu wotnud Omma süllast Israeli, Temma
eldust mele tulletatta, nõnda kui Ta räkinnud on meie issade,
Abrahami ja temma seemne wastu iggawesse ajjani.
Wata: igga wersi jure lissatakse se laul:

Kes S a Pühham õlled, kui Cherubimid ja ilmotsata ausam,
kui Serafimid, Kes S a ilmukkasamataIummalat seddaSõnna
sünnitassid. Sind tossist Iummala Emmad üllendamme meie.

Laul P ü h h a I u m m a l a Gmmalo.
Õnnistud õlled Sa, o Iummala Emma Neitsi, sest Selle
läbbi, Kes Sinnust lihhasse tulli, woeti põrgu wangi, üiti
Adam ülles, kaddus wanne, paesis Ewa lahti, sai
surm surmatud, ja saime meie ellawaks. Sepärrast üiame
meie lauldes So pole: õnnistud on Kristus Iummal, Kes
nõnda sedda tahtis, au Sulle.
Au Sulle, Kes S a meile walgust näitsid.
*) Kanon tähhendab Kerriku Me jälrele säedust ehk jäedusse ramatut.
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Suur austufse sõnna.
Au Iummalalle üllewel, ja rahhu ma peäl ja innimestele ea meel. Meie kidame S i n d , meie üiame Sind ontsaks, meie kummardamme S i n d , austamine S i n d , tan«
näme Sind, S o sure au pärrast. Issand, taewanne Kunnin.
gas, Jummal Issa Kõigeüllesspiddaja. Issand ainusündinud
Poeg Jesus Kristus ja Pühha Waim. Issand Jummal,
Jummala Tal, Issa Poeg, Kes S a neid ilma pattussid
Enda peale wõtsid, eida armu meie peale; Kes S a neid
ilma pattussid Enda peale wõtsid, wõtta wastu meie palwet.
Kes Sa istud Issa parremal käel, eida armu meie peale.
Sest Sinna olled üksi Pühha, olled üksi Issand, Jesus Kristus Jummala se Issa auks. Amen.
Igga pääw kidan ma S i n d , ja austan ma Sinnu
nimme iggaweste ja aegade ajjani.
Te meid kölblikkuks, o Issand, se pääw ilm pattuta
jäda. S a olled õnnistud, o Issand meie issade Jummal,
kidetud ja austud vn S o nimmi iggaweste, amen.
Sinnu eldus, o Issand, tulgu meie peale, nõnda kui
meie so peale lotamme.
. S a olled õnnistud, o Issand, õppeta mind S o eest«
kostmissega. (kolmkõrda).
Issand, S a ollid meie warjupaik põlwest põlweni.
M a üttelsin: Issand, eida armu mo peale, te terweks mo
inge, sest ma ollen So wastu pattustannud. Issand, Sinnu
jure jooksin ma, õppeta mind, so tahtmist tehha, sest S a
olled mo Jummal, So jures on se ellu allik, Sinnu walgusse
sees same meie walgust näggema, iaiuta wälja So eldust
nende ülle, kes Sind tundwad.
Se Kolmkordpühha.

—
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ÜllesStöusmisso troparid pärrast sedda suurt
austufse sõnna.
Tänna tulli lunnastus ilmale, meie laulame Sellele, Kes
auast üllesstõusis, ja Kes meie ellu Üllem on; sest surma sur«
maga ärrawõiteS, andis Ta meile wõitu ja suurt eldust.
S a tousid auast ülless, ja murdsid katki põrgu ahhilid, wäarsid
surma ukka mõistmist, o Issand, Kes S a kõiki waenlasse wbrgu.
dest päestsid, Ennast Omma Apostlitelle näitsid, neid wälja läk.
kitassid So jonna kulutamiffele, ja nende läbbi kõige ilmale
Omma rahhu saatsid, S a ainus rohke Armulinne.

g) Tünnide seest.
Essimene tunni tropar.
Ommiku kule mo eält, mo Kunningas ja mo Jummal.
Iuhhata mo jalgu So sõnnade järrele, ja ärra lasse
ühhelgi ülleastmissel mind wõita.

Päesta mind innimeste

laimamissest, ja ma saan S o käskussid täitma. Sinnu palle
paistku So sullase peale, ja S a õppeta mind S o eestkostmissega.
Minnu su.sagu täis Sinnu kitust, o Issand, et minna
laulaks S o au, kõik se pääw S o surust.

Kondak. *)
Wäggew wõitja sõddija, et S a meid waenlastest ärra
paestnud olled, tome meie Sulle tännu, meie So sullased, o
Jummala Emma; nõnda, kui So käes se ilmwõitmatta wäggi
on, päesta meid ärra kõigest äddast, et meie S o pole üiak.
simme: rõmusta Ennast, S a ilmpruutlik pruut.
Kolmandamma tunni tropar.

Issand,

Kes Sa

Omma Pühha Waimu

mahha

saatsid Omma Apostlite peale kolmandammal tunnil, ärra
•)

Kondak on üks weike kidulaul ühhe Pühha auks.

-
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wõtta tedda mitte meilt ärra. S a õnnis, waid nenda meid,
kes meie Sind pallume.
Kuendamma tunni tropar.
Kes S a kuendammal päwal ja tunnil risti peäle naelatud
ollid, kissu katki paradisis Adami ülbet pattu ja meie ülleastmiste
käekirja, o Kristus Jummal, ja eida armu meie peale.
Ühheksamma tunni tropar.
Kes S a ühhekjammal tunnil meie pärrast lihhalikkull
surma maitsid, surma meie lihha ebbatarkust, o Kristus
Jummal, ja lunnasta meid!

h) Üllefswöetutte
Liturgi (Jummala-tenistusse fäedusse) feest.
Laul Issanda Iesusse Kristusselle.
S a ainusündinnud Jummala Poeg ja Jummala Sõnna,
Kes S a ilmsurrelik olled ja meie lunnastamijse pärrast lihha
sisse tulla wõtsid Pühha Jummala Emma ja iggawesse Neitsi
Maria läbbi, tõeste innimesseks said, risti peale lodud said,
o Kristus Jummal, surma surmaga woitsid, Üks sest Pühha
Kolmainussest olled, Issa ja Pühha Waimuga ühhes aus»
tud, lunnasta meid.

«ntsad.
Mõtle meie peale Ommas Rigis, o Issand, kui S a
Omma Riki tulleb.
Ontsad on need, kes waimus waesed on, sest nende pär>
ralt on se Taewa-riik.
öntsad on need, kes leinawwad, sest nemmad sawad
trööstitud sama. .
öntsad on need tassased, sest nemmad sawad maad
pärrima.
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Ontsad on need, kes nälga ja jannu tundwad õigusse
järrele, sest nemmad sawad täidetud sama.
Ontsad on need armulissed, sest nemmad sawad armu
sama.
ontsad on need, kes puhtad süddames on, sest nemmad
sawad Jummalat näggema.

Ontsad on need rahhu-teggijad, sest nemmad sawad Ium« <
mala lapsiks üitud sama.
Ontsad on need, kedda taggakiusatäkse õigusse pärrast,
sest nende pärralt on se Taewariik.
Ontsad ollete teie, kui teid laimatakse ja taggakiusatakse
ja kõikisuggust kurja teie wastu rägitakse ja walletakse minnu
pärrast. Römustagge ennast ja oiskagge, sest teie tassuminne
on suur taewas.
Laulsisfetullemisseajjal Ewangeliumiga.
Tulge, kummardaggem ja eitkem ennast mahha KriS»
tusse ette, lunnasta meid, o Jummala Poeg, Kes S a surnuist
üllesstõuenud olled, meid, kes meie Sulle laulame, halleluja.
Wata:

Nõnda laultakse pühha päwal; teiste näddala päwadel agga
nõnda:

Kes S a Pühhade ulgas immeõtud olled, meid, kes
meie Sulle laulame, halleluja.
Agga Jummala Emma pühhade! nõnda:

Jummala Emma palwetegga, meid, kes meie Sulle lau.
lame, halleluja.

Uskjatte Iummala-tenistufse saeduffe seest
Cherubimide laul.

Kes meie salla! wisil Cherubimissid tahhendamme, ja
se elluloja Kolmainusselle sedda kolmkordpühha laulu lau.
lame, jätkem nüid kõik ellu

murret mahha,

et meie

—
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sedda kõikide Kunnlngat wastuwöttaksimme, Kedda nägge.
matta Inglite järgmistest tenitakse. Halleluja. (Kolm korda).
Diakon*) üiab: Armastaggem teine teist, et meie ühhe.
melega tunnistaksinie.
Lauljad laulwad, agga need teised ütlewwad isse enneseö:
Sedda Issad ja Poega ja Pühha Waimu, sedda
ühhelomalist ja ilmja-utmatlikku Kolmainust.
D i a k o n : Uks, uks, wõtkem tarkusse sees tähhele panna.
Lauljad laulwad se Õige-ussu Sümboli (Õige-ussu eenkirja sönnu):
M i n n a ussun se ainu J u m m a l a se I s s a , se
K o i g e w ä g g e w a m m a , se taewa ning m a j a kõige
n ä h t a w w a ja i l m n ä h t a w w a !oja sisse; ja se ainu
I s s a n d a I e s u s s e K r i s t u s s e , se a i n u s ü n d i n n u d
J u m m a l a P o j j a sisse, Kes I s s a s i on sündinu
nud enne kõiki aegu, W a l g u s W a l g u s s e s t , tois»
sine J u m m a l ttzssisest J u m m a l a s t , s ü n d i n n u d ,
m i t t e lodud, I s s a g a ü h h e l o m a l i n n e , K e l l e l ä b b i
kõik lodud on. Meie innimeste pärrast, ja meie luiw
n a s t a m i s s e p ä r r a s t m a h h a tulnud taewast, ja lih-

ha sisse sanud se P ü h h a Waimu ja seNeitsi Ma.
r i a l ä b b i , ja innimesseks sanud; meie pärrast r i s t i
lodud P o n t i u s s e P i l a t u s s e al, ja k a n n a t a n n u d ja
m a h h a m a e t u d , ja ü l l e s s t o u s n u d k o l m a n d a m m a l
p ä w a l kirjade j ä r r e l e ; ja ü l l e s s l ä i n u d taewa,
ja i s t u b I s s a p a r r e m a l käel, ja s e a l t saab Ta
j ä l l e t u l l e m a auga kohhut mõistma e l l a w a t t e ja
s u r n u t t e ü l l e , ja T e m m a r i g i l ei sa otsa ollema.
J a se P ü h h a W a i m u , se I s s a n d a se E l l u l o j a
sisse, Kes I s s a s t on wälja läinud, Kedda I s s a
j a P o j j a g a ü h t l a i s i kummardakse ja a u s t a k s e , ja
») Allampreester.
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K e s P r o h w e t i d e läbbi räkinnud on. Ühhe p ü h h a ,
K o g g u d u s t e s t s i s s e s ä e t u d ja Apostlikku K e r r i k u
sisse. T u n n i s t a n ü h t e Ristmist p a t t u d e a n d e k s ,
a n d m i s s e k s , lotan surnutte ü l l e s s t õ u s m i s t ja ühte
t u l l e w a ajja ellu. Amen.
D i a k o n : Seiskem easte, seiskem irmuga, wõtkem
tähhele panna, sedda pühha ettetomist rahhu sees ettetua.
Lauljad: Nahhu armu, kidu ohwrit.
Preester: Meie Issanda Iesusse Kristusse eldus ja
Jummala ja Issa arm ja Pühha Waimu ühhendus olgu
teie köikidegga.
Lauljad: Ja finnu waimuga.
Preester: Üllendaggem omma süddamid.
Lauljad: Meie üllendamme neid Issanda pole.
Preester: Tännagem Issandat.
Lauljad: ©n õige ja kohhus, kummardatta Issad, Poega
ja Pühha Waimu, sedda ühhelomalist ja ilmja»utmatlikku
Kolmainust.
Preester: Wõidu laulu lauldes, üides, õigates ja üt»
teldes.
Lauljad: Pühha, Pühha, Pühha on Issand Tsebaoth,
taewass ja ma on täis Tinn» au, hosianna kõrgel, õnnistud on.
Kes tulleb Issanda nimmel, hosianna kõrgel.
Preester: Wõtke, söge, se on Minnu I h h u , mis teie
eest murtakse pattude andeksandmisieks.
Lauljad: Amen.
Preester: Jõge temma seest kõik, se on Minnu Werri
Ue.Säedujse sees, mis teie ja mitmette eest ärrawallatakse
pattude andeksandmisseks.
Lauljad: Amen.
Preester: Sinnu Omma Sinnu Ommast tome meie
Sulle kõiges ja kõige eest.
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Lauljad: Sind laulame meie. Sind önnistamme meie, Sind
tilnname meie, o Issand, ja Sind pallume meie, o meie Iummal.
Preester: Kõige ennamast meie kõige Pühhama, puh»
tamma, õnnistettuma, austettuma wallitsejja Iummala Emma,
ja iggawesse Neitsi Maria eest.

Lauljad: Sm kohhus, tõe*uffe« õntiaU tita- J a Kes Sa
Pühham õlled, kui Vherubimid j . n. e.
Agga kui Wassili se Sure Liturgi (Iummala-tenistusse säedus) on,
siis laultakse nõnda:
Sinnu ülle römustelleb ennast, o Onneandja, igga loom.
Inglite koggudus ja innimesse suggu, o pühhitsettud tem«
pel, ja waimulik parradis, neitsilik au, kelle läbbi Iummal
lihhasse tulli ja lapseks sai, enne kõiki aegu meie Iummal
olles; sest Sinnu ihhu ehhitas Temma Omma aujärjeks ja
Sinnu emmakonda teggi Temma rumilissemaks, kui taewas on.
Sinnu ülle rõmustelleb ennast, o Onneandja, igga loom, au Sulle.
Preester: J a lasse meid ühhe su ja ühhe süddamegga
kita ja laulta So kõigekallimat ja suurt nimme,

Sinnu

se Issa ja se Pojja ja se Pühha Waimu nimme, nüid ja
iggaweste ja iggawesse ajjani.
Lauljad: Amen.
Preester: J a se sure Iummala ja meie iunnastajja I e .
susse Kristusse allastuS olgu teie kõikidegga.
Lauljad: Ja sinnu waimuga.
D i a k o n : K ö i k i d d e P ü h h a d e peale m õ t t e l d e s ,
p a l l u g e m meie weel ja weel I s s a n d a t r a h h u sees.
Lauljad: Issand, eida armu.
D i a k o n : P a l l u g e m I s s a n d a l t ühte t ä i t , t ä i e .
l i s t , p ü h h a , wagga j a p a t t u t a päwa.
Lauljad: Anna sedda, o Issand.
Preester: J a te meid kõlblikkuks, o Issand, julgussega
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ilm»ukkam3istmatta Sinnu se taewasse Jummala Issa pole
ülda tohtidda ja üttelda:
Lauljad: Issa meie. Kes Sa olled taewas j . n. e.
D i a k o n : W õ t k e m tähhele p a n n a !
Preester: Pühha Pühhadelle.
Lauljad: Üks Pühha, üks Issand Jesus Kristus Ium»
mala se Issa auks- Ame«.

Pühhapääwlik Jummala-armu.-laua laul.
Kiitke Jummalat taewast, kiitke Tedda kõrgel.

Halle,

luja, (kolm korda).
D i a k o n : Astugge jure Jummala irmu ja ussuga.
Lauljad: Õnnistud on, Kes tulleb Issanda nimmel, Is»
fand Jummal, ja Temma ilmus ka meile.
Preester: iunnasta, o Jummal, Omma rahwast, ja
õnnista Omma pärrisossa.
Lauljad: Meie näggime sedda tossist walgust, saime taewa»
likku Waimu, leidsimme sedda õiget usku, kummardamme sedda
ilmja»utmatlikku Kolmainust; sest Temma on meid lunnastannud.
Preester: Ikka nüid ja iggaweste ja iggaweste ajjani.
Lauljad: Amen. Meie su sagu täis Sinnu kitust, o I s ,
fand, et meie laulaks So au, et Sa meid Vmma pühha, Iumma»
likku, ilmfurrelikku, ja elluloja Salla-uste (Sakramentide) ossa»
lisseks tehha wõtsid; oia meid So pühha «uffes, et meie igga
pääw So õigust õppiks. Halleluja, (kolm korda).
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V. Teoparid, Kondakid, Palwed
ja Wersid Paastu ja Vie ZtioU
(Kslmdusse Inmmala - tenistuffe)
feest.
1)

Paastu Triodi seest.

A) Sure paastu (ehk neljakümne pawa paastu) ette»
walmistajja naddalatte sees.
a) Tölneri ja fariseri näddalal.
Ommiku-Iummala-tenistussel parrast Ewangeliumit.
Te lahti mulle neid pattu kahhetsemisse uksi, o Elluandja,
sest mo waim tõttab warra So pühha templi pole, kõik
se lihhalik tempel, mis ma kannan, on wiggane; agga Sinna,
kui Armulinne, puhhasta tedda Omma önnisteggewa eldusiega.
P a l w e I u m m a l a Ginmale.
Sada mind se lunnastusse teraa peale, o Iummala Emma,
sest ma ollen omma inge tuima pattudegga kohmaks teinud, ja
kõiki omma ellu laiskusse sees ellanud; agga lunnasta mind
Omma palwetegga kõigest rojjast.
Eida armu mo peale, o Iummal, S o allaötusse surusse
pärrast, ja S o rohke eldusse pärrast puhhasta mo ülleastmist.
Mötteldes se ulga minnust tehtud kurja ülle, warrisen ma
kölbamatta se irmsa kohtu päwa eest; agga lotes So eldusse
armu peale, üian ma S o pole, kui Dawit: eida armu mo
peale, o Iummal, S o allastusse surusse pärrast.
Wata: Neid pattu kahhetsemisse laulussid laulab Kerrik tölneri ja
fariseri näddalast künni «ieudamma sure paastu näddalanni.

Kondak.
Põggeneggem fariseri ooplemist, jo Vppiggem tölneri al.
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landlikku sõnnade kõrgust, pattude kahhetsemissega üideS: o
ilma lunnastajja, puhhasta Omma süllasid.
i>) Kaddunud pojja näddalal.
D m m i k n - J u m m a l a - tenistufsel.
Istumisse palwe pärrast kolmat laulu.
Arwa mind kolblikkuks, mulle lahti tehha Omma Is«
salikku kaenalt, ma ellasin kõlwatummalt omma ellu;
Omma elduffe otsatu rohkujse peale wadates, o iunnaStajja,
ärra põlga nüid mo wäest süddant; sest Sinnu pole, o I s .
sand, üian ma allandusse sees: ma pattustassin, Issa, taewa
ja Sinnu wastu.
K o n d a k pärrast kuendammad l a u l u .
M a lahkussin rummalikkult So Issalikku au seest, pil.
lassin kurja peale sedda warra, mis S a mulle andsid. Se«
pärrast toon ma Sulle omma kaddunut eält:

ma ollen

pattuStannud So ees, o elde Issa, wõtta mind kahhetsejjad
jälle wastu, ja te mind, kui ühte So.palgaliste ulgast.

d) Lihhasõmisse lõppetusse näddalal.
Ommiku«Jummala - tenistufsel.
Istumisse palwe pärrast kolmat laulu.
M a mõtlen se irmsa päwa peale ja nuttan mo kurja teg«
gude pärrast; kuida kostan ma se ilmsurrelikku Kunninga
wastu, Missugguse julgussega walan ma kaddunud se Koh.
tumõistja peäle. Elde Issa, ainusündinnud Poeg ja Pühha
Waim, eida armu minnu peale.
K o n d a k pärrast kuendammad l a u l u .
Kui S a tullema saad, o Jummal, ma peäle auga,
ja köik wärriseb, ning üks tullejõggi So kohtu paiga ees
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jookseb, ramatud lahti tehhakse ja salladussi ülless näidatakse:
siis paesta mind se kustumatta tulle eest ja lasse mind S o
parremal kael seista, o kõige õigem Kohtumõistja.
e ) S õ i r a loppetusse näddalal.
N m m i k u - J u m m a l a - tenistusse!.
Istumisse palwe pärrast kolmandammad laulu.

Adamit aeti paradisi rõmust wälja ühheks morruks
toiduks temma ahnusse eest, et ta Issanda käsku ei pid.
danud, ja mõisteti talle, maad arrida, kellest ta isse
tehhud olli, ja sure iggiga omma leiba süia.
Sepärrast
armastaggem meie kassinust, et meie wäljas pool paradisi ei
kissenda, kui temma, waid temma sisse same.
K o n d a k pärrast k u o n d a m m a d l a u l u .
S a tarkusse Vppetajja, mõistusse andja, rummalatte
nuhtlejja, waeste kaitsja, kinnita, walgusta mo süddant, o
Issand; anna mulle Omma sõnna, Omma Issalikku sõnna;
wata, ma ei kela mitte omma suud. S o pole üidmast, Armulinne, eida armu mo langennud peale.
P r o k e i m e u *) õ h t u J u m m a l a tenistusse!!.
Ärra pöra Omma pallet Omma sullase poolt, sest ma
ollen murrelinne, wõtta mind kärmelt tuulta; kule mo inge
ja päesta tedda.

Pühha Gfremi Surina palwe.
Mo

ellu Issand ja Wallitseja,

ärra anna mulle

mitte laiskusse, argusse, kõrkusse ja tühja lobbissemisse waimu.
Kummardus.
*) Eeilaul.
6
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Waid anna mulle, S o sullaselle, kassinusse, allanddusse,
kannattusse ja armu waimu. Kummardus.
TZest Issand Kunningas, lasse mind nähha mo ülleastmissi, ja ärra lasse mind mitte mo wenda ukka mõista, sest
Sinna olled õnnistud iggaweste iggawesse ajjani. Amen.
Kummardus.
0

J u m m a l , puhhasta mind pattust.

12 korda ja nenda

samma palju ka weiksid kummarduisi, ja siis kõik se palwe:

.

Mo ellu Issand ja Wallitsaja

j . n. e., ja siis üks

suur kummardus.
Wata: Sedda palwet loetakse tünnide peal kolmasipäwal ja redil se
sõira lõppetusse näddalal ja kõik need pühha paastu näddalad (40 päwa)
läbbi, laupäwal ja pühhapawal ükspäinifs mitte.

B) Essimessel pühha sure paastu näddalal.
Gsmasspnwal.
«mmiku - Jummala»tenistusse!, istumine palwe piireast teist
kathismet * ) .
Iummalikku paastu allustamissega püiame meie waggadust
sada, ingest üideö: Issand Kristus, wõtta wastu mele pal.
wet, kui wälja wallitsettud suitsutamisse ohwri riista, ja meie
pallume sind, paeSta meid sest alewast muddast ja irmsast
pinast, sest Sinna üksi olled leplik.
K i d u l a u l laulude koggul.
Tulli paast, se kassinusse emma, se pattude üllesskaebajja,
se kahhetsemisse kulutajja, se Inglite elluwiis ja innimeste
lunnaslus; meie usklikkud, üidkem: o Jummal, eida armu
meie peale.
1)

Irmossid **) se sure kanoni seest.
S a ollid mulle abbimehheks ja kaitsjaks mo lun.

nastamisseks; se on mo Jummal, ja ma kidan Tedda, mo
• ) Istumisse laul.
• • ) Irmos on üks lühhikenne lidulaul ülleüldselt.
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Issad Jummalat, ja ma tõstan Tedda, sest auga on Ta
Ennast austannud.
2) Kule taewass, ma rägin ja laulan Kristust, Kes
Neitsi läbbi lihhasse tulli.

i

Waatke, waatke, sest Minna ollen se Jummal, Kes manna
andis ja wet kaljust wälja wallas wannal ajjal kõrbe sees
Mo rahwalle Mo ainsa käe ja wäe läbbi.
3) O Kristus, kinnita So kaskudde likumalta kalju
peale mo mõttid.

Kinnita, o Issand, S o käskudde kalju peale mo wau»
kuwwad süddant, sest Sinna üksi olled Pühha ja Issand.
4) S e Prohwet, tuultes Sinnu tullemist, o Issand,
ja kartes, et Sinna Neitsist sündidda ja innimesseks sada
tahtsid, ütles: ma kuulsin Sinnu kulutammisi ja ehmatassin,
au Sinnu wäele, o Issand.
5) Kui ma ö seest ommikul üllesstõusen, o innimesse Ar.
mastajja, walgusta mind, ma pallun Sind, ja sada ka mind S o
kassude peale ja õppeta mind, o iunnastajja, S o tahtmist tehha.
6) Kui ma üidsin kõigest süddamest se elde Jummala
pole, siis kulis Ta mind se süggawa põrgu seest, ja tõi
ülless mo ellu sest mäddast.

Kondak.
Mo ing, mo ing, ärka ülless, mis maggab sa? ots
jõuab liggi ja sul on wärrisetta; tõuse siis ülless, et sind Kris.
tus Jummal wabbandaks, Kes kõigis paigus on ja kõiki täidab.
7)

Meie olleme pattustannud, kässu ülle asinud, ülle-

kohhut teinud S o ees, ei olle mitte teadmaks wõtnud,
egga teinud, mis S a meile käskissid; agga ärra anna meid
mitte ärra kunni se otsani, o meie issade Jummal.
8)

Tedda austawwad taewalikad wäed ja Temma ees
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wärrisewwad Cherubimid ja Serafimid, kõik ingaminne ja
loom; laulge, kiitke ja üllendagge Tedda kõige aegadenni.
9) Seemnetta samisse ilmüllessräkimatta sündiminne,
ilmmehheta Emma ilmkaddulik willi, sest Jummalik sündi»
minne uendab lomist; sepärrast üllendamme meie Sind
Vigeusklikkult, meie kõik suggu arrud, kui Jummala pruut»
likku Emma.
Wata: Neid iimossid laulab Kelnk sure pärrast» õhtu-Jummala»
tenistusse! se essimese näddala Esmasspäwal, Teisipäwal, Kolmasspäwal
ja Neljasspäwal.
S u r e pärrast-õhtu -Jummala-tenistusse!.
Pühha wallitsejja Jummala Emma, pällu meie pättuste eest.
Kõik pühha Inglite ja Peainglite taewalikkud wäed,
palluge meie pättuste eest.
Pühha Prohwet Johannes, ja meie Issanda Iesusse
Kristusse eelkäia ja ristja, pällu meie pättuste eest.
Pühha kidetud Apostlid, Prohwetid ja Kannatabad,
ja kõik Pühhad, palluge meie pättuste eest.
Waggad ja jummalakartlikkud issad, kõige mapealsed
Karjased ja Õppetajjad, palluge meie pättuste eest.
S a kalli ja elluloja Risti ilmärrawöitmatta ja ilmkat»
tesamata ja Jummalik wäggi, ärra jätta meid pattusid
mahha.
O Jummal, puhhasta meid pattusid.
0 Jummal, puhhasta meid pattusid ja eida armu meie
peale.
O wäggede Issand, olle meiega, sest ühte teist abbi»
meest, kui S i n d ,

ei olle meil kurbdusse sees; o wäggede

Issand, eida armu meie peale.
Kiitke Jummalat Temma Pühhade seas, kiitke Tedda
Temma wäe kindlusse sees.
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Kiitke Tedda TeMma wäggede sees, kiitke Tedda Temma
jure kõrgusse parrast.
Kiitke Tedda pässuna eälega, kiitke Tedda psaltri ja
kandletegga.
Kiitke Tedda trummi ja lüraga, kiitke Tedda keelte ja
errelittega.
Kiitke Tedda ea eälelisse kümbalittega, kiitke Tedda õis.
kamisse kümbalittega, kõik ingaminne kiitku Issandat.
Waata: Igga ridda jure on lissata: wäggede Issand, õlle meiega, j . n. e.
Au. . .

Issand, kui meil ei õlleks Sinnu pühha pallujid, ja
Sinnu eldust, mis meie peale armu eidab, kuida tohhik.
simme meie, o iunnastajja. Sind laulta, Kedda Inglid lõp.
matta kiitwad? O Süddametundja, wabbanda meie ingefsid.
Nõnda nüit». . .

Mo sure ulga pattude parrast, o Iummala Emma, jook»
sin ma Sinnu pole. S a puhhas, lunnastammist nõudes, tulle
katsma mo äddalist inge, ja pällu omma Poega ja meie
Iummalat, mulle selle andeksandmist anda, mis ma kurja
teinud ollen, S a ainus Õnnistud.
Kõige Pühham Iummala Emma, arra jätta mind
mahha mo ellu ajja sees, ärra ussu mind mitte innimeste
eestkosimisse kätte, waid kosta Isse mo eest, ja eida armu
mo peale.
Kõiki mo totust pannen ma Sinnu peale, o Iummala
Emma, oia mind so warju al.

Kidulaul öhtu-Fummala-tenistussel essimesse
paastu näddala Kolmasspäwal.
Paastuddes, o wennad, lihhalikkult, paastuggem ka wai,
mulikkult, kiskuggem katki igga walledusse ühhendust, ukkakem
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sunnitud pettusse köwweruisi, kiskuggem katki igga wallekirja;
andkem leiba näljastelle, ja waesid, kes ilm warjula on,
wigem majjasse, et meie Kristusse Jummala käest suurt
armu saaks.

Gespühhitfettud Jummala-tenistusse seest
kõige se 4 0 päwa paastu ajjal.
Olgu mo palwe kui suitsutamisse ohwri riist S o ees;
mo käe töstminne, ohtulik ohwer.
Kule mind, o Issand.
Issand ma üidsin S o pole, kule mind; kule mo palwe
ealt, kui mul S o pole ülda on.
Anna kaitsmist, o Issand, mo sule ja kinnituste wärra«
wat mo su ette.
Ärra pöra mo süddant kawwalusse kõnnede pole, uS«
kudda pattude süisid.
Eherubimide laul.
Nüid teniwad meiega näggematta need taewalikkud wäed,
sest waka se au Kunningas astub sisse; wata, se salla taidetud ohwer kantakse ette. Ussu ja armuga astugge ette, et
meie iggaweste ellu ossalisseks saaks. Halleluja^ (kolm korda).
J u m m a l a armu-laua laul.
Soge ja wadake, kui õnnis on Issand.

Halleluja,

(kolm korda).

Pärrast üidust: Astugge

jure

J u m m a l a irmu

ja ussuga.
Laul.
M a kidan Jummalat iggal ajjal, Temma au on mo
suus.
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Maitske taewalikku leiba ja ellu karrikat, ja wadake,
kui önnis on Issand.

Halleluja, (kolm korda).

^htu-Iummala-tenistuffe kidulaul redil.
Tulge, uskjad, tehkem walgusses Jummala teggusid,
kui meie päwal wisipärrast kaime, wõtkem igga liggimesse
wallekirja meist ärra, temma kommastammist temmale
mitte pettuffeks arwates, jätkem lihha ihhaldammist mah»
ha, laskem kaswadda inge andid, andkem leiba küfsijattele,
ja astuggem Kristusse jure, pattude kahhetsemisse sees uides:
0 meie Jummal, äba armu meie peale.

Laupäwal enne Kristusse I h h u ja Werre
wõtmist.
Issand, ma ussun ja tunnistan, et Sinna tõeste
Kristus, se ellawa Jummala Poeg olled, Kes ilma sisse
tulli, pattusid lunnastamma, kelle seas minna se essimenne
ollen. Weel ussun ma, et se on Sinnu kõige puhtam I h h u
ja se Sinnu kõige kallim Werri.
M a pallun sepärrast
S i n d : eida armu minnu peale, ja anna mulle andeks mo pat.
tussid, mis ma tahtmissega ja ilmcahtmatta, sõnnaga, te.uga,
teadmissega ja ilmteadmatta teinud ollen, ja te mind kolb.
likkuks, ilmukkamõistmatta S o puhta Salla.uöte ossalisseks
sada, pattude andeksandmisseks ja iggaweseks elluks.

.

Wõtta mind tänna wastu, o Jummala Poeg, kui Sinnu
pühha õhtu joma - ajja ossalist; sest ma ei tahha mitte kui
Sinnu waenlanne sedda Sallaast tunnistatta, ei suud Sulle
anda, kui Iudas, waid ma tunnistan S i n d , kui se röwel:
mõtle mo peäle. Ommas rigis, o Issand. Ärgu sagu S o
pühha Salla-uste ossawõtminne, o Issand, mulle mitte koh«
tuks ehk ukkamõistmisseks, waid mo inge ja ihhu parran»
dusseks.
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Wihha sure paastu essimessel näddalal.
Tropav.
Meie kummardamme S o kVigepuhtammad kujju, S a
õnnis, pattude andeksandmist So kaestpalludes, oKristus I u m .
mal; sest tahtmissega wõtsid S a Omma ihhu polest risti
peale minna, neid, kedda S a lönud olled, waenlaste orjustest
päesta. Sepärrast üiame meie tännulikkult S o pole: S a
olled kõiki täidnud rõmuga, o meie iunnastajja, Kes S a
sedda ilma lunnaslamma tullid.
Kondak.
Se ilmüllesskirjutamatta Issa Sõnna ilmus Sinnust, o
Jummala Emma, lihha sisse tulles, ja sedda ukkalainud
tujju jälle wanna seisusse sisse säedes, stggasid S a tedda
Iummalikku eadussega; agga tunnistattes sedda lunnastammist te«u ja sõnnaga, Wõttame meie sedda endalle ette panna.

«pühha sure paastu teisel näddalal.
Tropar.
Pühha Gregorile, se Thessalonika Üllema-pliskopi ja Jmmete-u,
teggijalle.
S a i3ige»ussu küinal, sa Kerriku kinnitus ja õppe.
tajja, sa mugide eadus, sa Jummala sõnna tundjaile ilm.
wöitmatta kaitsja, sa immete.uteggija Gregor, sa TheSsalo.
nita au, sa armu kulurajja, pällu ikka, et meie inged lun.
naSlud ollema saaksid.
Kondak.
Sa

tarkuste pühhitsetud ja Jummalik

errel, meie

laulame sind ühheealelikkult, kui Jummala sõnna elledat
passunat,

o Jummala

sõnna

kulutajfa

Gregor,

agga
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fei&tes, kui mõistus fe essimesse Mõistusse ees, juhhata meie
mõistust, o issa, Temma pole, et meie üiaks: romustelle
ennast, sa armu kulutajja.

Pühha sure paastu kolmandammal näddalal.
Tropar.
iunnasta, o Issand, Omma rahwast ja õnnista Omma
pärrisossa, j . n. e. Wata ommiku palwete al.
Kondak.
E i kellegille wära se tulline moek Edeni warrawid, sest
nende peale sai se kõigeausam ühhendus, se Ristipu; surma
odda ja põrgu wõit aeti ärra, sest S a , mo iunnastajja
tullid, neile, kes põrgus ollid, üides: minge jälle paradisi.
Tropar.
Sinnu Risti kummardamme meie, o Issand, ja Sinnu
pühha üllesstõusmist austamme meie.

Pühha sure paastu neljaudammal näddalal.
Tropar.
Wagga Neddeli Iohannessele.
S a ilmussid meile, kui kõrbe sees ellaja ja ihhulik
' Ingel ja immete-uteggija, o meie jummalakartlik issa Johannes.

Paastu, walwamisse, palwe läbbi taewalikku andid

sades, arstid sa neid tõbbisid ja ingessid, kes ussuga so
pole jookswad.

Au Sellele, Kes sulle sedda wagge andis,

au Sellele, ^es sind kronis, au Sellele, Kes sinnu läbbi
kõigile parrandust teeb.
Kondak.
Sind panni se Issand se oige kassinusse korguselle, ku
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ühte ilmpetlikku tähte, mis kViki õtsa walgusse ette toob, o
meie öppetajja issa Johannes..
Wiendamma näddala L a u p ä w a l .
Tropar.
Kui se Ilmihhulik sedda salla käsku waimus sai, iU
mus ta õlega Josepi majjasse, ja ütles se ilmabbi-ellutund»
jälle: S e , Kes Omma mahhatullemissega taewast koikumma
teeb, assutab Ennast ilmmuudmatta kõik S o sisse, ja nähhes
Tedda S o emmakonnas, sullaselikku näggu wõttes, kohkun
ma Sulle üttelda: rõmusta ennast, sa ilmpruutlik pruut.
Kondak.
Wäggew wõitja joddija j . n. e. Wata essm
i esse tunni al.

Pühha sure paastu wiendammal näddalal.
Tropar.
Wagga Ägüptnsse Mariale.
Sinnust, o emma, on teäda, et sa eenkujju järrele lunnas»
tud said; sest risti enda peale wõttes, läksid sa Kristusse jär»
rele, ja te.uga õppetassid sa lihha polgamma, sest ft on kad.
dulik, agga inge, kui ühhe ilmsurrelikku asja eest, murret
kandma. Sepärrast rõmustab ka Inglitegga, o wagga Maria,
so waim.
I k o s . *)
Kristusse talle ja tüttart tõstame meie lauludegga nüid,
sedda iggawesse mälletusse wäärt ollewat Mariad, sedda il,
munnud Ägüptusse lammast, ja temma põggenes kõige nende pet.
°) Laul, kelle f«« Pühhade immeteggusid täiellttumalt üllendakse, kui
Kondaki fee*.
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tuste eest ja tõi üksi ennast Kerrikulle kui ühte täielist jure»kaswa»
mist, kassinusse ja palwega ülle innimesse loma jõu wõideldes.
Sepärrast üllendas temma, selle koigekidetumma Maria, ellu
ja teggu se ainus Kõigewäggewam.
Kuendamma näddala N o d i l .
Kidulaul õhtu-Iummala«tenistusseI.
Sedda ingekassulikku neljakümnusi möda sates, pallume
meie ka Sinnu pühha kannatamisse näddalal nähha sada,
o innimesse Armastawa, Sinnu kõrgust ja Sinnu ilmüllefs.
räkimatta murret meie parrast temma sees austatta, ühhe,
mõistlikkult laultes: o Issand, au Sulle.

Pühha ja oige Latsarusse Laupäwal.
Tropar ommiku-Iummala-tenistnssel.
Sedda ülleüldset üllesstouSmist enne Sinnu kannatammist
kinnitattes, ärratassid Sa latsarust surnuttest ülless, o Kristus
Jummal. Sepärrast laulame ka meie Sulle, se sur>
ma Wõitjalle, kui sullased So wõidu lippu kandes: hosianna
kõrgel, õnnistud on, Kes tulleb Issanda nimmel.
K i d u l a u l suve õhtu-Iummala-tenistnssel.
Tänna koggus meid se Pühha Waimu eldus kokku, ja
meie kõik, So Risti wõttes, ütlemme: õnnistud on, Kes tulleb
Issanda nimmel, hosianna kõrgel.
P a l m i ehk urbe näddalal.
Troparid ommiku.Iummala-tenistnffel.
Essimenne: Sedda ülleüldset üllejstõusmist, j . n. e.
Teine: Sinnuga ühhes risimissega mahha maetud, o Kri<«
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tus meie Jummal, saime meie Sinnu üllesstousmijse läbbi
iggaweffe ellu offaiisseks, ja laultes oikaMme meie: hosianna
kõrgel, õnnistud on, Kes tulleb Issanda nimmel.
Kondab'.
Kes Sa taewas troni peal, ja sällu peäl ma peal kan«
tud olled, o Kristus Jummal, Sa wõtsid wastu Inglite
kitust ja laste laulu, kes So pole üidsid: õnnistud olled
Sinna, Kes Sa Adamit üllessärratamma tulleb.
Üllendaminne.
Meie üllendamme Sind, o elluandja Kristus, hosianna
kõrgel,,ja meie laulame Sulle: õnnistud on, Kes tulleb
Issanda nimmel.

d) Kannatanusse näddalal.
Dmmiku - Jummala - tenistusse! se pühha ja sure Gsmasspäwal, Teisipawal ja Kolmasspäwal.
Tropar,
Wata, peigmees tulleb kesk-öftl, ja onnis on se sullane,
kedda Ta walwamas leiab; agga se on weel kölbamatta,
kedda Ta kohkummas leiab. Walwa siis, mo ing, et sa mitte
unnest ei sa mahha röhhutud, ja surmale ülleantud ja Rigist
wälja lükkatud; waid walwades üia: Pühha, Pühha,
Pühha olled Sinna, Jummal, eida armu meie peale I u m .
mala Emma pärrast.

; Gksapostilarius (Saatminne).
Ma näen, mo lunnastada, So kodda ehhilut, ja mul
ei olle riet,sisseminna: walgusta mo inge ehhet. Sa Wal.
gusse.andja, ja lunnasta mind.
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Pühha ia sure Gsmasspatval.
Kidulanl öhtu-IummaIa.tenist«ssel.
Se wiljatummatusse parrast ärrakuinud wigipu ahwar»
dammist kartes, o wennad, togem meie kolbawwat pattude
kahhetsemisse wilja Kristussele, Kes meile suurt armu annab.
P ü h h a j a sure T c i s i p n w a l .
Istumisse palwe ommikn^Iummala-tenistussel.
Armastaggem, o wennad, sedva peigmeest, ehhitaggem omma
küinlid, mis eadusse ja Lige ujfu sees paistwad, et meie, kui
Issanda targad neidsid walmis Temmaga pulma lähheksimme:
sest se peigmees saab, kui Jummal, andid andma kõigile, ühte
ilmkaddulikku kroni.
Kondak.

Mo ing, se õtsa tunni peale mõtteldes, ja se wigipu
mahha raiumist kartes, prügi sedda sulle antud punda õlega,
sa kehwata, wahwa olles ja uidesA et meie mitte Kustusse
kojjast wälja ei jäeks.
K i d u l a u l austajjadel.

.

Kuultes selle ukkamoistmist, kes omma punda ärra pei.
tis, o ing, ärra peida mitte ärra Jummala sõnna, kuluta
Temma immeteggusid, et sa, sedda annet rohkustattes, so
Issanda rõmu sisse minnema saad.

Pühha ja sure Kolmasspäwal.
K i d u l a n l laulude koggu!.
Tänna tulleb Kristus fariseri kotta, ja üks pattune
naeiie, Ta jalge ette astuddes, waerleb Ta ees, uides:
wata sedda pattuga kormatut, sedda omma teggude pärrast
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ärra eidetut, agga mitte S o eldussest ärra pöllatut; ja anna
mulle, o Issand, se kurja andeksandmist ja lunnasta mind.
Istumisse palwe ohtu-Iummala-tenistuffel.
Süies, o Issand, Omma jüngritegga, näidassid Sa sallal
wisil Omma kõige pühhamat ohwerdust, kelle läbbi meie ukkatujsest
päesimme, meie, kes meie So kallist kannatammist austamme.
S u r e ja pühha Neljasspnwal ja R e d i l .
T r o p a r ommiku-Inmmala-tenistussel.
Kui need kidetud jüngrid õhtul pessemisse.jures wal.
gustud said, siis laks se tigge Iudas, keS ral)ha immu sees pod.
des,sõggedaks,ja temma annab Sind, sedda õiget Kohtumõistjat,
ärra üllekohtuste kohtumõistjatte kätte. Wata, o warran.
dusse murretsejja, sedda, kes temma pärrast üllesspomist kanna,
tas, põggene selle inge täitmattust, kes omma Oppetajjale
sedda julges. KeS S a kõige ülle õnnis õlled, oIssand, au Sulle.
«pühha j a sure Z t e l j a s s p ä w a l o m m i k u - I u m m a l a renistussel.
I k o s pärrast kuendammad l a u l u .
S o salla laua jure irmuga kõik tulles, wottame meie leiba
puhta ingedegga, Issanda jures seistes, et meie näeks, kuida
Temma Omma jüngrite jalgu pesseb, ja teeks, kuida meie näeme,
ennast teine teise alla eites ja teine teise jalgu pestes; sest nõnda
olli Kristus Omma jüngritelle käsknud etteütteldes, nõnda teh.
ha; agga Iudas se sullane ja petja ei kuulnud sedda.
Sel päwal on Iummala-tenistussel Cherubimide laulu assemel: Iummala
armu-laua laul, ja — Meie su sagu täis...
Wõtta mind tänna wastu, o I u m m a l a Poeg, kui S i n n u
pühha õhtu föma.ajja ossalist; sest ma ei tahha mitte kui S i n n u
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waenlanne sedda Salla•ust tunnistatta, ei suud Sulle
anda, kui Iudas, waid ma tunnistan Sind, kui se röwel:
mõtle mo peale Ommas Rigis, o Issand.

Pühha ja sure Redil.
Istumisse palwe ommiku-Iummala-tenistussel.
Sa ostsid meid wälja se kassu wande seest Omma kalli Wer.
rega, risti peale naelatud, ja oddaga sorgatud, wallasid Sa wälja
ilmsurrelikku ellu innimestele, o meie tunnastajja, au Sulle.
Kondak.
Sedda meie pärrast risti lödut tulge laulgem kõik;
sest Tedda näggi Maria pu peal ja ütles: kui Sa risti lö.
mist kannatad, olled Sa mo Poeg ja mo Jummal.
Tropar kuendammal tunnil.
Sa täitsid lunnaStammist ma peal, o Kristus Ium«
mal,sirrutassidristi peal Omma puhtid kässi wälja, koggu,
des kõiki kell, mis üidwad: o Issand, au Sulle.

Pühha ja sure Laupäwal.
Tropar ommiku-Iummala-renistuffel.
Se ea°eenkujjulik Josep, So kõige puhtammad Ihhu pu
peält mahha wõttes, puhta linna sisse mähkiddes ja maggusa
õngedegga ümberkattes, panni Tedda ühte ude auda.
Kui Sa alla läksid surmale, Sa ilmsurrelik Ellu, siis
surmassid Sa põrgut Iummalusse walgussega. Kui Sa ka
neid surnuid ma alt ülless ärra tassid, siis üidsid kõik taewalikkud
wäed: o Elluandja Kristus meie Jummal, au Sulle.
Ingel/ kes salwitoja naestelle aua jures ennast näidass, üt. ,
les: salmid kõlbawwad surnutelle, agga Kristus on wõerasS
mäddanemissele.
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Irmosstd.
1) Kes Wannast merre wo-uga sedda tagga-ajja.
jat pinajat kinni kattis, Sedda katsid mullaga kinni Temma ärralunnastutte lapsed; agga meie kui neitsid laulame Issandalle,
sest ausalt on Ta Ennast austannud.
3) Sind, Kes S a kõiki maad ilmoidmatta wede pe.
ale säedsid, pealu paigas rippumas nähhes, wärriseb sure
irmuga se loom, o Issand, peale Sind ei olle ühtegi Pühha,
üideS.

4) S o Iummalikku ärrakurnamist risti peal ette-näh.
heõ, üidiö Abbakum ehmatattes: S a murtsid katki wäggewatte wallitsust, o ö n n i s , ühhendattes Ennast nendega, kes
põrgus ollid, kui se Kõigewäggewam.
5) S o Iummalikku ilmumisse ilmohtulikku walgust,
o Kristus, mis meie wastu armulinne olli, nähhes, üidis I e .
saias ö seest ommikul üllestõustes: surnud sawad ülless,
tõusma, ja kes audaddes ollid, üllesstullema, ja kõik masün.
dinnud lomad ennast romustamma.
6) Södud olli, agga mitte kinni petud wolasskalla
kohhus Jonas; sest Sinnu eenkujju kandes, Kes S a kanna,
tassid ja ennast mahhamatmijsele andsid, tulli ta kui koj.
jast se ellaja seest wälja, üides wahhidelle, kes tühjust ja
walledust wahtissid, teie jätsitte sedda allastust mahha.
7) Ilmüllessräkimatta imme, Sedda, Kes ahjus tulle
legi seest Omma wagga süllasid päestis, pannakse surnutte
auda ilmingelikkult, meie lunnastamijseks, kes meie laulame:
o päestja Jummal, õnnistud olled Sinna.
8) Ehmata pelgaddes, taewass, ja koikuggu se ma
põhhi, sest wata surnutte sekka mudab Ennast S e , Kes kõrgel ellab, ja immelikkult wõetakse Tedda ühhe wei.
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kesse aua sisse. Kiitke Tedda Temma sullased, laulge Tedda
Temma Preestrid, tõstke Tedda innimessed kõige aegadenni.
9) Hrra nutta Minnu pärrast, o Emma, nähhes auas
Sedda, Kedda Sa ilmseemnetta ihhus kandsid kui Poega; sest
Ma saan üllesstõuõma ja austud sama, ja saan ikka tõstma auga
neid, kui Jummal, kes ussu ja armuga Sind üllendawwad.
'

Iummala-tenistussel Eherubimide l a u l u assemel.
Tropar.
lausuggu igga innimesse lihha ja seisku temma irmu
ja warriftmissega, ja ärgu mõttelgu temma middagi, mis
maine on, enda sees. Sest se Kunningatle Kunningas ja
issandatte Issand tulleb Ennast ohwerdatta laskma ja En.
nast uskjatelle toiduks andma. Ja Temma ees käiwad J n .
glite nä»ud, kõige allustusse ja wäega, need paljusilmalissed
Cherubimid ja kuetiwalissed Serafimid, omma naggu kin«
nikatteS ja sedda laulu laulteõ: Halleluja (kolm korda).
3)

iÕie T r i o d i ehk pühha Wiekümnendusse *)

Jummala tenistusse seest.

A) Pühha ja sure Pasa näddalal.
Kidulaul Nistiga Kerriku ümber minnemisse ajjal enne vmmiku,
Iummala-tenistust.

Sinnu üllesstousmist, o lunnastada Kristus, laulwad
Inglid taewas; te ka meid siin ma peal kõlblikkuks. Sind
puhta süddamegga austatta.
Ommiku-Iummala-tenistussel.
Tropar.
Kristus tõusis surnuist ülless, surmaga surma mahha
tallates, ja neile, kes auas ollid, ellu kinkiddes.
"1 Wiekiimnendus (50 päwa) on se wahhe-aeg Kriitusse üllesstõusmiffe
pühhadest kunni Euwwiste eht Kolmainusse pühhadenni.
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Kanoni Irmossid.
1) ÜllesstõuSmisse pääw! sagem walgustud, 0 innimes.
sed! Pasa, Issanda Pasa! sest Kristus Jummal wiis meid
surmast ellusse ja ma pealt taewa, meid, kes Talle wõidu»
laulu laulwad.
3) Tulge jogem uut joki, mis mitte sigginematta kal.
ju seest immete°u läbbi ei olle tehtud, waid sedda ilmukka.
samijse allikat, mis saddaja KristuSse aua seest jookseb.
Kelle läbbi meie kinnitud ollema same.
4) Iummalikku wahhi peal seisku meiega se Ium«
mala kulutajja Abbakum, ja näidku sedda walgujse tojad
Inglit, kes selgest ütleb: tänna tulli lunnastus ilmale, sest
Kristus tõusis ülless, sest Ta on se kõige Wäggewam.
5) Meie teme warra ommikul süggawal ommiku pal.
wet, ja tome salwi assemel laulu se Wallitsebale, ja näeme
Kristust, sedda õigusse Päikest, Mis kõigile ellu paistab.
6) S a läksid ma alluse sisse, ja murdsid katki neid
iggaweisi postissid, mis neid köidetuid kinni piddasid, o Kris.
tus, ja kolmandammal päwal, kui Jonas wolass-kallast, tõusid S a jälle auast ülless.
Kondak.
Ehk kül S a auda läksid, o ilmsurrelik, siiski ukkassid
S a põrgu wõimu, ja tõusid ülless kui wõitja, o Kristus
Jummal, Kes S a salwitoja naestelle üttelsid: romustellege
ennast, ja Omma Aposilitelle rahhu kinkissid, langenuttele
üllesstõusmist andsid.
7) Kes Omma süllasid ahjust päestes, innimenne olles,
kui surrelik kannatab, ja kannatamisse läbbi ilmukkasamisse sees
surrelikku ehhet Enda ümber wõttab, se on se ainus õnnis»
tud ja köigekidetum issade Jummal.
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8) Se nimmetud ja pühha pääw on se ainus !au«
päwade kunningas ja issand, kõige pühhade pühha ja kõige
oiskamiste öiskaminne, kelle sees meie Kristust Vntsaks ki>
dame iggawesse ajjani.
Iureslaul.
S e Ingel üidis se Õnnistulle: puhhas Neitsi, romus«
lelle ennast! ja weel ütlen ma: romustelle ennast! Sinnu
Poeg tõusis auast ülless kolmandammal pawal, surnuid wälja
tues; o innimessed rõmustellege ennast!
9) Walgusta, walgusta ennast, o uus Ierusalem, sest
se Issanda au sai paistma so peale, öiska nüid ja romustelle
ennast, o Sion! Agga Sinna, o puhhas Iummala Emma,
ehhitelle Ennast Omma Sünnitusse üllesstõusmisse parrast.
Gksapostilarius.
Kes S a lihhalikkult uinussid kui surnu, o Kunningas
ja Issand, S a tõusid kui kolmandamma pawalinne ülless,
ärratattes Adamit mäddanemissest, ja ukkates surma; o ilm.
ukkasamisse Pasa, o ilma iunnastus!
Kidlllaulud.
W e r s : Tõusku ülless meie Iumma^l, ja kaddngu T«
waenlassed.
Tänna ilmus meile se pühhitsettud Pasa, se uus pühha
Pasa,

se salla Pasa,

se kõige ausam Pasa,

se Pasa

Kristus se Päestja, se ilmlaitmatta Pasa, se suur Pasa, se
ustjatte Pasa, se Pasa, mis meile paradisi wärrawid lahti
teeb, se Pasa, mis kõiki ufijid walgustab!
W e r s : Kui ka-ub fuits, ni kaddugu ka nemmad.
Tulge watammasi, o onnekulutajjad naesed, ja üttelge
Sionille: wõtta meilt rõmu <3nnumid Kristusse üllesstous.
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missest; ehhita ennast, Viska ja rõmusta ennast, o Jerusalem,
nähhes sedda Kunninga! Kristust auast kui peigmeest tullemast.
W e r s : Ni fagn õtsa need pattused Jummala palle eest,
agga rõmnstellegu ennast need õiged.
Need salwitojad naesed, süggawa ommiku sees se Ellu«
andja aual seistes, leidsid ühte Inglit kiwwi peal istummas,
ja se, kulutattes neile, ütles nõnda: mis otsite teie sedda el«
lawal surnutte ulgas? mis leinatte teie sedda ilmmäddalikku
mädda sees? minge kulutagge sedda Temma jüngritelle.
W erS: Se on se pääw, kedda Issand lõi, rõmustaggem
ennast ja olgem lahked temma fees.
Kaunis Pasa, Pasa, Issanda Pasa! se kõige kallim
Pasa ilmus meile! Pasa! kaeneldaggem teine teist rõmuga!
o Pasa! kurbdujse päestminne, sest tänna tõusis Kristus
auast ülless, kui kojjast, täitis naisi rõmuga, ütteldes: kulu«
lagge sedda Apostlitelle.
An Issale ja Pojjale ja Pühha Waimule, nõnda nüid, kui iggaweste ja iggawesse ajjani. Amen.
O üllesstõuSmisse pääw! walgustaggem ennast õiskamisiega,
ja kaeneldaggem üks teist! üttelgem: wennad! ja neile, kes
meid tagga kiusuwwad, andkem kõiki andeks se üllesstõusmisse
pärrast, ja üidkem nõnda: Kristus tõusis surnuist ülless, sur.
maga surma mahha tallates, ja neile, kes auas ollid, ellu
kinkiddes.

B) Teisel näddalal parrast Pasad.
(Pühha Apostli Thoma näddalal).
Tropar.
Ehk kül aud kinni pitseritud olli, paistsid S a Ellu aua
seest, o Kristus Jummal, ja ehk kül uksed lukkus ollid, ilmussid
S a siiski Omma jüngritelle. S a kõikide üllesstõusminne, nende

läbbi meile ühte Viget waimu uendattes S o allastujse su<
russe pärrast.
Kondak.
Nuskru parrema kaega katsus So elluandjat külge
Thomas, o Kristus Jummal; sest ehk kül uksed lukkus ollid,
kui Sa sisse laksid, üidis ta teiste Apostlitegga Sulle: S a
olled mo Issand ja mo Jummal.

D) Kolmandammal näddalal pavvafi Pasad.
(Pühha salwitvja naeste näddalal).
Tropar.
Kui S a alla läksid surmale, S a ilmsurrelik Ellu, siis
furmassid S a põrgut Iummalusse paistmissega; kui S a ka
neid surnuid ma alt üllessärratassid, siis üidsid kõik taewa,
likkud wäed: o Elluandja Kristus, meie Jummal, au Sulle.
Kondak.
S a kasksid neid salwitojid ennast rõmustatta, kustutas,
sid essiemma Ewa nuttu Omma üllesstousmisse läbbi, o
Kristus Jummal; Omma Apostlilelle agga kastsid S a
kulutatta: se tunnastajja on auast üllesstõusnud.

E) Neljandammal näddalal parrast Pasad.
(Se nõdrastud näddalal.)
Kondak.
Aita ülless mo inge, o Issand, mis kõiksuggust pattude
sees ja ilmkohtlikku teggude läbbi irmsast ärra nõdrastud on,
>

Omma Iummalikku eestkostmissega,

kuida S a

mannast

sedda nodrastut ülless aidassid, et ma, paestetud, S o pole
üiaks: o Elde, au, Kristus, Sinnu wäele.
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Wietümnendusse polusse Kolmasspawal.
Tropar.
Kui se pühha poletannud on, siis joda mo jannulist
inge se õigusse wega; sest S a olled köigile üidnud, o lunnaStajja:
kes jannutab, se tulgu Minnu jure ja jogu. O meie ellu
allikas, Kristus Jummal, au Sulle.
Kondak.
Kui se säedusselik pühha põletas, siis üttelsid S a , o
kõikide loja ja Issand, neile, kes S o ees seisid, o Kris»
tus Jummal: tulge wõtke ilmfurredusse wet.
Sepärrast
langemme siis ka meie So ette mahha, ja üiame tõelikkult:
kingi meile Sinnu eldust, sest Sinna olled meie ellu allikas.

G)

VZiendammal näddalal parrast Pasad.
(Samaritiliffe näddalal).
Kondak.

Ussuga allika jure tulles, näggi se Samaritilinne tar«
kusse wet, Sind, ja tedda rohkest jues, pärris ta sedda ülle.
mat R i k i , iggaweste ikka aus.

H)

Kuendammal näddalal parrast Pasad.
(Se pimmeda nädalal).
Kondak.

Waimu silmaga pimmestud, tullen ma, So jute„ o
Kristus, kui se sündimissest pimme; kahhetsemissega üian ma
So pole: Sa olled nende kõige selgem walgus, kes pimme,
dusse sees on.
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Meie Issanda Iesusse Kristusse taewaminnemisse Neljasspäwal.
Tropar.
S a läksid ülless au sees, o Kristus meie Iummal,
rõmu tehhes Omma jüngritelle Pühha Waimu to.utusse,
se neile kulutud õnnistamisse läbbi; sest Sinna õlled se
Iummala Poeg, se ilma Päestja.
Kondak.
Sedda oolt meie parrast täites ja ftdda, mis ma peal
on, taewaga ühhendattes, läksid S a ülless auga, o Kristus
Iummal, ei kuidagi neist lahkuddes, waid ikka nende liggi
olles ja neile ütteldes, kes Sind armastawwad: Minna ollen
teiega, ja ükski ei õlle teie wastu.
Üllendaminne.
Meie üllendamme Sind, o Elluandja Kristus, ja aus.
tamme sedda Sinnu köige puhtamma Ihhuga

sündinnut

Iummalikku taewaminnemist,

I)

Seitsmendammal naddalal parrast Pasad.

(318 jummalakartlikku Koggudusse Issade naddalal, kes Nikäas ollid).

Tropar.
S a õlled kõrgest austud, o Kristus meie Iummal,
Kes S a walgust ma peal sisse saedsid, meie issasid, ja
nende läbbi meid kõiki õige uffule saatsid, S a rohkest Õnne.
andja, au Sulle.
Kondak.
Apostlite kulutaminne, ja issade ussu säedussed kinnitassid
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sedda Kirriku ainust Usku, mis, kandes t3e riet, mis Ium«
mala jonnast üllewalt koetud on, sedda suurt waggadusse
salla.ust õiendab ja austab.

K) Kahheksammal näddalal parrast Pasad.
(Pühha Wiekümne,,dusse näddalal).
Tropar.
S a olled austud, o Kristus meie Jummal, Kes S a
tarki püdjid ilmutassid, neile Pühha Waimu mahha sates,
ja nende läbbi kõiki ma ilma püidsid; o Innimesse Armastajja, au Sulle.
Kondak.
Kui Ta mahha tulles kelessid ühte wallas, ja.utas Ta
neid kelessid wälja, se kõige Kõrgem; kui ta neid tuttisid ke.
lessid wälja andis, siis kutsus ta kõiki ühhendussele, ja ühhe»
eälelikkult austamme meie sedda kõige Pühhamat Waimu.
Kidulaulud õhtu-Iummala-tenistllssel.
Meie pühhitsemme sedda Wiekümnendust, ja sedda
Waimu tullemist, ja tõ»utusse ettepannemist, ja lotusse täien,
dust, ja se salla-us on nisuggune, kui suur ja kallis. Sepärrast
üiame meie Sulle: kolkide Kaasteggija, o Issand, au Sulle.
Au . . . Nõnda nüid . . .

Tulge, innimessed, kummardaggem sedda Kolmühhendut
Iummalust, sedda Poega Issa sees. Pühha Waimuga; sest
se Issa sünnitas ilm»aastlikkult sedda kaas «iggawest ollewat
ja ühhetronilist Poega, ja se Pühha Waim olli Issa sees,
Pojjaga austud; üks wäggi, üks loom, üks Iummalus; Tedda
kummardattes ütlemme meie kõik: Pühha Jummal, Kes S a
köikiPojja läbbi teggidPühha Waimu kaas.teggemissega;Pühha
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wäggew, Kelle läbbi meie Issad tundma saime, ja Kelle läbbi
Pühha Waim ilma sisse tulli; Pühha ilmsurrelik, S a tröostja
Waim, Kes S a Issast wälja tulleb, ja Pojja sees ingad;
Pühha Kolmainus, au Sulle.
Ullendaminne.
Meie üllendamme Sind, o Elluandja Kristus, ja aus»
tamme Sinnu kõige Pühhamat Waimu, Kedda S a Issast
saatsid Omma Iummalikku jüngritelle.
K i d u l a u l austajjadel.
Tänna näggid kõik keled sedda kõige ausammad asja
Dawiti linnas, kui Pühha Waim tulliste keeltega mahha
tulli, kuida sedda kulutab se Iummalaräkija iukas, sest ta
ütleb: kui Kristusse jüngrid ühhesko.us ollid, tõusis tohhi»
seminne, otsekui olleks tule°ingaminne sündinnud, sai täis se
majja, kos nad istuddes ollid, ja kõik akkassid räkimma imme»
likku sonnadegga, immelikku VppetuStega, immelikku Pühha
Kolmainusse kässudegga.
Irmossid.
1) Merrega kattis Ta Faraod kinni, wankritegga jodda
katki murdes Omma kõrge kae warrega; laulgem Temmale,
sest Temma on Ennast austannud.
3) S a üttelsid kõrgelt wäega Omma jüngritelle, o
Kristus, kunni teie ennast walmistatte, olge Jerusalemmas,
Minna agga sadan teile, kui Ennast, Minnu ja se Issa
teist trööstjat Waimu, Kelle läbbi teie kinnitud ollema säte.
4) Kui se Prohwet S o wiimse lullemisse peale wadass,
o Kristus, õigass ta: ma kuulsin, o Issand, Sinnu wägge,
sest S a tullid kõiki Sinnu salwituid lunnastamma.
5)

Sinnu irmu pärrast sadud, o Issand, Prohwetide
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sisse, ja sündinnud ma peal, se lunnastusse waim, loob Ta
puhtid apostlikkussid süddamid ja uendab Ta ennast usk«
jitte sees kui oige ülless; sest walgus ja rahhu on Sinnu
käst.
6) Kes ma ellu murrete kõnne sees ujjun, pattu laewaga
allawajjunud ja inge.ukkawwa ellaja ette wissatud, kui Jonas,
ma üian so pole, o Kristus, tõmba mind wälja se surmatoja süggawusse seest.
7) Kui ollid tullise ahju sisse wissatud need waggad
sullased, siis muudsid nemmad tuld kastesse, kidulauluga nõnda
laultes: kidetud olled Sa, Issand, meie issade Jummal.
8) Se ilmpVllelik põsass, mis Sinai mae peal tulle
sees olli, näidass Jummalat se pikkalisse kelega ja koggel.
dawwa Mosesselle, ja need sullased, need kolm ilm»
wäramatta lauljad tulle sees, kulutassid Iummalikku taht.
mist; kõiki Issanda teggusid, Issandat laulge ja üllendagge
kõige aegadenni.
9) Rõmustelle Ennast, o Kunninginna, Sa emmaneitsi.
linne au; sest kegi ka kergepörajagi ja kaunisräkiagi su ei
wõi juttuStatta, ehk Sind kölblikkult laulta; agga igga mõistus wõib So Sünnitust mõista; sepärrast austamme meie
Sind ühheeälelikkult.
Essimessel näddalal pärraft Wiekümnendust.
(Kõige Pühhade näddalal).
Tropar.
Kes Sa kõige se ilma sees Omma Kannatabate werrega,
otsekui purpuri ja büssussegga *) Omma Kerrikut ehhitassid,
ta üiab nendega Sinnu pole: o Kristus Jummal, läkkita
• ) kalli linnadegga, ku, need Ägüptussema linnad ollid.

-

67

-

Omma innimestele S o eldust mahha, kingi Omma ellu»
majjale rahhu, ja meie ingedelle suurt eldust.
Kondak.
Kui lodusse allustamissi toob Sulle loma lojale se ilm,
o Issand, neid jummalakartlikkussid Kannatajjid; nende pal.
wete pärrast oia süggawa rahhu sees Iummala Emma läbbi
Omma Kerrikut, S o ellumajja, o rohkest Elde.
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V l . Troparid, Jummala Emma
Kidulaulud ja Ullesstöusmisse
Kondakid.
Kahheksa! eälel.
Mssimeffel eälel.
Tropar.
Ehk kül se kiwwi Iudidest kinnipitseritud olli, ja soamehhed S o köige puhtammad I h h u wahtissid, tousid S a , o kol»
mandamma-päwalinne iunnastajja, ülless, ilmale ellu kinkiddeS.
Sepärrast üidwad Sulle, o Elluandja, need taewalikkud
wäed: au Sinnu üllesstõusmisfele, o Kristus; au Sinnu
Rigile, au Sinnu murretsemissele, S a ainus innimesse Armastajja.
J u m m a l a Gmma kidutaul.
Kui Gabriel Sulle kulutas, o Neitsi, rõmusta ennast, ,siis
tulli lihhasse se Donnaga se kõikide Wallitsejja, Sinnu se pühha
Telgi sees, kui ütles se oige Dawit: sa näiksid laiem ollema,
kui' taewass, kandes omma lojad. Au Sellele, Kes Sinnu
sisse Ennast assutas; au Sellele, Kes Sinnust tulli; au
Sellele, Kes meid Sinnu sünnitamisse läbbi päestis.
Kondak.
S a tousid auast ülless kui Jummal au sees, ja ärratassid ühhes ka sedda ilma ülless, ja se innimesse loom laulab
Sind kui Jummalat, ja se surm kaddus ärra, ja Adam öiskab, o Issand; Ewa, nüid ahhelattest lahti päestetud, romustab ennast, Zigates: Sinna se olled, Kes S a kõigile, o
Kristus, üllesstöusmist annad.
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Teisel eälel.
Tropar.
Kui S a alla laksid surmale, S a ilmsurrelik Ellu, siis
surmassid S a põrgul Iummalusse walgujfega; kui S a ka neid
surnuid ma alt üllestarratassid, siis üidsid kõik taewalikkud
wäed: o Elluandja Kristus meie Jummal, au Sulle.
J u m m a l a Gmma kidulaul.
Koik on ülle mõistusse, koik Sinnu kõige ausammad sal.
la-ussed, o Jummala Emma, et S a kinnitud puhtusse ja oitud
neitsiusse sees tõssiftks Emmaks tundud said, tossist Iummalat sünnitattes; pällu Tedda, meie ingeffid lunnastatta.
Kondak.
S a tõusid auast ülless, o kõige wäggewam lunnastajja,
ja põrgu, nähhes sedda immeteggu, ehmatas ärra, ja sur«
nud tõusid ülless; se loom agga, mis sedda näggi, rõmustab
ennast Sinnu ülle, ja Adam õiskad ühtlaisi, ja se i l m , mo
lunnastajja, laulab Sind iggaweste.
Kolmandammal eälel.
Tropar.
Oiskaggu kõik taewalikne, rõmustaggu ennast kõik maine,
sest Issand lõi ühte wallitsust Omma käe warrega, tallast
surmaga surma mahha, olli se essimenne surnutest; põrgu aua
seest päestis Ta meid ärra, ja andis se ilmale suurt eldust.
J u m m a l a Gmma K i d u l a u l .
Sind, Kes S a meie suggu tunnustammist murretstssid,
laulame meie, o Jummala Emma Neitsi; sest lihha sees, mis
Sinnust wõetud olli, Sinnu Poeg ja meie Jummal, wõttes ristiga
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kannatust Enda peale, paestis Ta meid ukkasamissest, kui
innimesse Armastajja.
Kondak.
S a tõusid tänna auast ülless, o Elde, ja toid meid wälja
surma wärrawattest; tänna öiskab Adam, ja rõmustab ennast Ewa, ühtlaisi laulwad ka need Prohwetid Patriarchi»
degga ilmlöpmatta S o wäe Iummalikku wallitsust.
Neljandammal eälel.
Tropar.
Kui Issanda jüngrid sedda selget üllesstõusmisse sõnnumet Inglist kuulta said, ja sedda essiwannemalikku ukka«
mõistmist ärraeitsid, siis kulutassid nemmad kiles Apostlitelle:
surm on ärrawäratud, Kristus Jummal on ülless tõusnud, i l .
male suurt eldust kinkiddes.
J u m m a l a E m m a kidulaul.
Mis algmissest kattetud, ja Inglitel teadmatta salla.uö
olli, ilmus kui Jummal Sinnu läbbi, o Jummala Emma, neile,
kes ma peal ollid, ilmseggamatta ühhendusse sees lihhaks
sades, ja meie pärrast tahtmistega risti Enda peale wõttes,
kellega Ta sedda essilodut üllessärratattes, meie ingessid surmast
päeStis.
Kondak.
Mo lunnastajja ja mo Hrrapäesija auast. S a ärratas»
s»d ülless, kui Jummal, ahhelattest neid masündinuid ja
murdsid põrgu warrawid katki ja tõusid ülless kui Wallitftjja
kolmandammal päwal.
Wiendammal eälel.
Tropar.
Kaasilmotsata Sõnna Issa ja Waimuga, sündinnud
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Neitsist meie lunnastusseks, kui usklikkud laulame ja kummar.
damme meie Sind, sest Sa wõtsid lihha sees risti peale minna
ja surma kannatatta, ja surnuid üllessärratatta Omma ausa
üllesstõusmisse läbbi.
Jummala Emma kidulaul.
Rõmustelle Ennast, Sa ilmkäiklik Issanda uks, ro.
mustelle Ennast, Sa jein ja nende kaitsja, kes Sinnu jure
jookswad, rõmustelle Ennast, Sa waikne warjupaik. Sa
ilmabbiellutundja, Kes Sa Omma lihhaga Omma iojad ja
Jummalat sünnitassid, ärra olle kadde nende wastu, kes
Sinnu Sünnitammist laulwad ja kummardawad.
Kondak.
S a läksid alla põrgu, mo lunnastada, ja murdsid ta
wärrawid katki, kui se kõige Wäggewam, äreatassid sur.
nüid ülless kui loja, murdsid surma odda katki, ja Adam sai
wandest lahti, o innimesse Armastawa; sepärrast üiame meie
kõik, lunnasta meid, o Issand.
Kuendammal eälel.
Tropar.
Inglite wäed So aua peal, ja need wahhid eitsid ärra,
ja seisis Maria So aua sees, So kõige puhtammad Ihhu otsi.
des. Sa wõtsid põrgut wangi, ilm temmast kiusatud olles;
tullid Neitsile wastu, ellu kinkiddeS; Sa üllesstõusnud surnuist,
o Issand, au Sulle.
Jummala Emma kidulaul.
Omma Emma õntsaks üides tullid Sa kannatussele Omma
melewallalisse tahtmisse järrele; paistes risti peal, tahtsid

:—

72

—

S a Adamit päesta, ütteldes Inglitelle: rVmustagge ennast
Minnuga, sest se kaddunud ting on jälle üllesleitud; Kes
S a kõiki targaste säedsid, o meie Jummal, au Sulle.
Kondak.
Ellualgajja käega, neid surnuid sest pimmedast orrust
paestes, kõiki üllessärratatteõ kui Elluandja Kristus Jummal,
andis Ta üllesstõusmist se innimesse suggule; sest Ta on kõikide
lunnastada, Üllesstousminne ja Ellu, ja kõikide Jummal.
Seitsmendammal eälel.
•

%vop*v.
S a ukkassid Omma Ristiga surma, awwasid rööwlille
paradisi, muudsid salwitojade nuttu, ja käskissid Apostlissid
Sind kulutatta; sest S a tousid ülless, o Kristus Jummal,
ilmale suurt eldust kinkiddes.
J u m m a l a Gmma kidulaul.
Kui meie üllesstõusmisse warra, tõmba meid, kes meie
S o peale lotamme, S a laultud, pattude auast ja sügga«
wussest wälja; sest Sinna olled neid pattu süidlaisi lunnas»
tannud, meie lunnastammist sünnittates; Kes S a enne sünnitammist Neitsi ollid, sünnitammisses Neitsi, S a jäed ka
weel pärrast sünnitammist Neitsiks.
Kondak.
E i ükski furrelik wallitsus wõi innimeisi kinni piddada;
sest Kristus tulli mahha, temma jõudu ukkates ja katkimur»
des; põrgu on kinni köidetud; Prohwetid rõmustawwad
ühhemelelikkult, ilmuddes ütteldes: Ta on lunnastajja neile,
kes ussu sees on; tulge, uskjad, wälja üllesstõusmissele!
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Kahheksammal eälel.
Tropar.
S a tullid kõrgusselt mahha, o Armulinne, wõtsit kolmepawalist auda, et S a meid ihhaldamistest päestaks, o meie
Ellu ja Üllesstõusminne, Issand, au Sulle.
J u m m a l a Gmma kidulaul.
Kes S a meie pärrast Neitsist sündissid ja ristilömist
kannatassid, o ^ n n i s , surmaga surma ukkassid ja üllesstousmist naitsid kui Jummal, ärra põlga mitte sedda, mis S a
Omma käega lönud olled, näita Omma innimesse-armu, o
Elde, wõtta wastu sedda Sind sünnitajjad Jummala Emma, Kes meie eest pallub, ja lunnasta, o meie iunnastajja,
neid langenuid innimeisi.
Kondak.
S a tõusid auast ülless, toid surnuid wälja, ja ärratassid
Adamit ülless, ja Ewa õiskad So üllesstõusmiste sees, ja
ilma otsad woitrömustellewad So

surnuist üllesstõusmisse

ülle, o rohkest Elde.
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VII. Iggapäwased Troparid ja
Kondakid kõige se näddala peale.
Gsmasspäwal.
' Taewalikku wäggede Peamehhed, meie pallume teid ikka,
meie kõlwatummad, et teie meid kaitseks omma palwetegga
omma waimulikku au tibade warjuga, meid oides, kes meie
wahwalt mahha langemme ja üiame: paestke meid äddadest
kui need kõige kõrgema wäggede järgmiste üllemad.
,
x

Kondak.

0 Iummalikkud Peamehhad, Iummalikku au teenrid,

Inglite üllemad ja innimeste juhhatajjad, palluge meile, mis
kasiulik on, ja suurt eldust, kui Ilmihhulikkude Peamehhed.
Teifipäwal.
Tropae.
S e 3ige mälletus on kitusiega, sulle agga on kül se
Issanda tunnistus, o Eelkäia; sest sa näitsid ennast tõe sees
kui ftdda kõige ausammad Prohwetidest, sest sind tehti kot.
bawwaks, sedda Ettekulutut we seeS ristidda; sepärrast, tõe eest
rõõmsalt kannatatteS, kulutassid sa neile, kes põrgus ollid,
Iummalat, Kes lihha sees ilmus, ilma pattu ärra wõttis,
ja meile suurt eldust andis.
Kondak.
0 Iummalik Prohwet ja Eldusse Eelkaia, sinnu pead kui
kõige pühhamat metsrosi maast leides, same meie ikka parrandust;
sest weel, kui enne, kulutad sa ilma peal pattude pöörmist.
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Kolmasspäwal ja Redil.
Tropar.
iunnasta, o Issand, Omma rahwast ja õnnista Omma
parrisossa, wõitu andes meie Õige-ussu Keisrile (nimmi)
Temma waenlaste ülle ja kaitstes Omma Ristiga Omma
ellupaika.
Kondak.
Kes Sa Omma tahtmissega.Risti peale läksid, anna
selle samma nimmelisse Omma ue ellupaigale Omma armu,
o Kristus Jummal, rõmusta Omma wäega meie Õige-ussu
K e i s r i t (nimmi), wõitu Talle andes Temma waenlaste ülle,
Kellel on So abbi — rahhu sõariist, ilmärrawoitmatta wõit.

Neljasspäwal.
Tropar.
Pühha Apostlid! palluge sedda eldet Jummalat, et
Temma meie ingedelle pattude andeks «andmist annaks.
Sa ussu saedus ja tassausse eenkujju, sa kassinusse õp,
petajja, näita ennast omma karjale; mis se asjade tossidus
on, sepärrast said sa maddalusse läbbi kõrgust, waesusse läbbi
rikkust, o issa Preestritte üllem Nikolai, pällu Kristust I u m .
malat, meie ingessid päesta.
Kondakid.
Peäle Omma jüngriffid wotsit Sa, o Issand, weel kind«
lid ja Iummalakulutajjid oppetajjid So eldusse maitsmissele
ja rahhule; sest nende aigust ja surma wõtsid Sa Enda peale
ilm kõige kassuta, Sa ainus füddamette Tundja.
Salwi sees, o Pühha, näidassid Sa ennast kui Preesi.
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rit; sest täiendattes, o wagga, Kristusse Ewangeliumit, andsid sa omma inge omma rahwa eest, ja päestsid sa neid
ilmsüitasid surmast; sepärrast said sa pühhaks kui suur Ium«
mala eldujse salla-tundja.
Laupäwal.
Troparid.
O Apostlid, Kannatabad ja Prohwetid, Preestrid, Püh.
had ja Oiged, kes teie ead teggu täitsite, ja usku oidfite,
kellel julgust olli tunnastajja pole, meie pallume teid, palluge
meie eest Tedda, kui Onnist, et Temma meie ingessid lunnastaks.
Mõttle, o Issand, kui Onnis, Omma sullaste peale,
ja anna kõiki, mis nad ellu sees pattustassid, neile andeks,
sest ükski ei olle pattuta, kui ükspäiniss Sinna, Kes S a ka
surnutelle rahhu anda wõid.
Kondakid.
iasse puhhata nende Pühhadegga, o Kristus, So sullase inge, kos ei olle algust, ei kurbdust, egga ohkamist, waid
kos on ilmõtsata ellu.
Kui lodusse allustamissi toob Sulle loma lojale se ilm,
o Issand, neid jummalakartlikkussid Kannatajjid; nende palwete pärrast oia süggawa rahhu sees Jummala Emma läbbi
Omma Kerrikut, S o ellumajja, o rohkest Elde.
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VIII. Troparid, Kondakid ja Ul
lendamissed Issanda, Iummala
Gmma ja suurte Pühhade päwade peale.
Kerriku aasta koidusse jälrele, mis Septembri kuust allustab.

Septembri knul.
8mal päwal. Meie kõige Pühhama Wallitsejja
Iummala Gmma ja iggawesse Neitst Maria
sündimisse pääw.
Tropar.
Sinnu sündiminne, o Iummala Emma Neitsi, kulutas
rõmu kõige ilmale; sest Sinnust paistis wälja se toe Pääw>
Kristus meie Iummal, ja wannet ukkates, andis Ta onnistust, ja surma lõppetattes, kinkis Ta meile iggawest ellu.
Kondak.
Ioachim ja Anna päesessid lapsetusse abbist ja Adam ja
Ewa surma mäddast, o kõige Puhtam, So pühha jündimisse läbbi; sedda pühhitsewwad ka So innimessed, pattude
süist päestetud, kui nad so pole üidwad: se siggimatta sün«
nitab Iummala Emma ja meie ellu toitjat.
Üllendaminne.
Meie üllendamme Sind, o kõige Pühham Neitsi, ja
austamme So pühha wannemid, ja kidame so kõige kidelum-

mad sündimist.
14. Kalli ja elluloja Risti üllesssäedminne.
Tropar.
iunnasta, o Issand, Omma rahwasi ja õnnista Omma
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pärrisossa; wõitu andes meie Oige. ussu K e i s r i N i k o l a i
Pawlowitschile Temma waenlaste ülle ja kaitstes Omma Ristiga Omma ellupaika.
Kondak.
Kes Sa Omma tahtmissega Risti peale laksid, anna
selle samma nimmelisse Omma ue ellupaigale Omma armu,
o Kristus Jummal, rõmusta Omma wäega meie õige-ussu
K e i s r i t N i k o l a i P a w l o w i t s c h i , wõitu Talle andes
Temma waenlaste ülle, Kellel on So abbi — rahhu sõariist, ilmärrawoitmatta wõit.
Üllendaminne.
Meie üllendamme Sind, o Elluandja Kristus, ja austamme So pühha Risti, kellega Sa meid waenlasse orjussest ärra lunnastassid.

26. Pühha Apostli ja Gwangelisti Iohannesse
se Jummala sõnna tundja surma pääw.
Tropar.
O Apostel, kes Kristusftle Iummalalle armas olli!
tõtta päestma neid ilmkostusfttta innimeisi; sind, kui sa
mahha langed, saab wastu wõtma Se, Kes sind kukkuddes
Omma rinna peale wõttis; Tedda pällu, o Jummala jonna
tundja ka sedda keelte rõhkwat pimmedust ärra-ajjada, meile
rahhu ja suurt eldust pälludes.
Kondak.
Kes rägib üfless, o Neitsilik, so surust? sest sa teed
immeteggusid ja Wallad parrandust wälja ja pällud meie ingede eest, kui Jummala sõnna tundja ja Kristusse söbber.
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Üllendaminne.
Mele üllendamme sind, o Kustusse Apostel ja Ewan.
gelist Johannes, sa Jummala sõnna tundja, ja austamme
so adda ja waewa, kellega sa Kristusse sõnna kulutamisse
sees ennast waewassid.
Oktobri kuul.

I.

Meie kõige Pühhama Jummala Emma ja

iggawesse Neitsi Maria kaitsminne.
Tänna pühhitsemme meie usklikkud innimessed selgest
Sinnu päwa, Sinnu tullemisse läbbi warjatud, o Jummala
Emma, ja wadates So kõige puhtamma kujju peale, üt«
lemme meie allandlikkult: kaitse meid So kalli kaitsmissega
ja päesta meid kõigest kurjast, pälludes So Poega Kristust
meie Jummalat, meie ingessid lunnastatta.
Kondak.
Se Neitsi seisab tänna Kerrikus ees ja pallub ilmnäh.
tawwalt Pühhade koridegga meie eest Jummalat;

Inglid

kummardawwad 1'lllema-piiskopidegga ja Apostlid õiskawwad
Prohwetitegga; sest meie eest pallub Jummala Emma sedda
iggawest Jummalat.

II.

Pühhitseminne Kasani Pühha Jummala
Gmma kujju auks.
Tropar.
O wahwa eestkostja, S a kõige kõrgemma Issanda Emma,

i

S a pällud kõikide eest Omma Poega Kristust meie Jummalat,
ja lasseb kõiki lunnastud sada, kes So oidwa kaitsmisse jure
jookswad; kosta meie kõikide eest, o Emmand, Kunninginna ja
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Wallitsejja, kes äddade ja kurbduste ja aigusse sees ulga
pattudegga koormatud on, S o ees ftiswad ja Sind allandlikku ingega ja rohhutud süddamegga S o kõige puhtamma kujju
ees silma wega palluwad ja ilmtagganematta S o peale omma
kõigest kurjast päestetud samisse lotust pannewad, anna k3i.
gile, mis neile kassilik on, ja lunnasta kõiki, o Iummala
Emma Neitsi, sest Sinna õlled se Iummalik kaitsminne S o

sullastelle.
Kondak.
Iookskem, innimejsed, selle waikse ja ea warjupaiga, se
kärme aitajja, se walmisse ja soja lunnastamisse se Neitsi
kaitsmisse jure, ruttakem palwelle ja tõttakem kahhetsemissele; sest se kõige Puhtam Iummala Emma wallab meile
wälja ilm kaddedat eldust, jõuab meile appi, ja päestab
suurtest äddadest ja kurjast Omma eakombelissi ja jummala-

kartlikkussid sullasid.
3 4 . «pühhitseminne se kõige Pühhama Iummala Gmma kujju kõige kurbadde rõmu auks.
Tropar.
Iookskem nüid wahwalt Iummala Emma jure, meie
pattused ja allandlikkud, ja langeggem mahha kahhetscmisse
sees uides inge süggawussest: o Wallitsejja, aita meid, meie
peale armu eites, tõtta, meie same ukka nende ulga pattustamiste parrast; ärra lasse Omma sullasid ilma ärra, sest
Sinna õlled meil se ainus lotus.
Au . . .

Nõnda nüid . . .

Ärge olgem ial wait, o Iummala Emma, S o wägge
üllessräkidda, meie kõlwatummad; sest kui Sinna ei seisaks
ees, pälludes, kes päestaks siis meid nisuggustest äddadest?
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kes oiaks meid tännini wabbaks? meie ei lahku, o Wallitsejja,
Sinnust; sest Sinna paestad Omma süllasid ikka kõigest kurjast.
Kondak.
Meil ei olle teist abbi, ei olle teist lotust peale Sind,
o kõige puhtam Neitsi; aita meid; Sinnu peale lotamme
meie ja Sinnu läbbi same meie ausaks; sest meie olleme Sinnu
sullased, ärgu sagem meie mitte abbistud.

Nowembri kuul.
8 . Se pühha Peaingli Michael! ja teiste ilmihhulikku wäggede pühha.
Tropar.
Taewalikku wäggede Peamehhed, meie pallume teid
ikka, meie kõlwatummad, et teie meid kaitseks omma pal«
wetegga omma waimulikku au tibade marjuga, meid õides,
kes meie wahwalt mahha langemme ja üiame: paestke meid
äddadest, kui need kõige kõrgema wäggede järgmiste üllemad.
Kondak.
O Iummalikkud Peamehhed, Iummalikku au teenrid.
Inglite üllemad ja innimeste juhhatajjad, palluge meile,
mis kassulik on, ja suurt eldust, kui Ilmihhulikkude Peamehhed.
Üllendanlinne.
Meie üllendamme teid, o Peainglid ja Inglid, ja kõiki wäg«
gesid, Cherubimissid ja Serasimissid, kes Issandat austawwad.

2 1 . Meie kõige Pühhama Wallitseba Jummala Gmma ja iggawene Neitsi Maria templiminneminne.
Tropar.
Tänna on Iummalikku õnnistuste eesnäitus ja inni«
il
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meste lunnastamisse kulutaminne, Jummala templis ilmub
awwalikkult Neitsi ja kulutab kõigile Kristust; Sellele lau.
lame ka meie sureealelikkult:

rõmusta Ennast S a

ioja

eesmurre täiendus.
Kondak.
Sedda iunnaõtajja kõige puhtammad templit, kallist
kodda ja Neitsid, Iummalikku au pühhitsettud warra, wiakse
tänna Issanda majjasse, kes ontsust ühhes kannab, mis I u m .
mala Waimus on, kellest laulwad Jummala I n g l i d : Se on
se taewalik assutus.
Nllendaminne.
Meie üllendamme Sind, o kõige PühhamNeitsi, Sa Ium»
malast wäljawallitsettud tüttarlaps, ja austamme So Issanda
templi sisse minnemist.

23. Pühha ^õige-ussu Surewürsti Aleksandri
Newski pääw.
Tropar.
S a ollid, o onnis Aleksander, kui ühhe wagga jure
kLige kallim wöjsu; sest Kristus ilmutas sind, kui ühte Iumma»
likku warra Wenne male, ühte uut, ausat ja ead immete.uteggijat; ja tänna so mälletussele kokkutulles ustu ja armuga, psalmide ja laulude sees ennast rõmustattes, austamme meie Is«
sandat, Kes sulle sedda parrandaasse önneannet andis; pällu
Tedda, sedda linna kaitsa, ja sinnu suggulaste wallitsust Ium«
mala mele pärrast olla laska, ja Wenne lapsi lunnaõtatta.
Kondak.
Meie austamme sind, kui sedda kõige selgemat tähte,

—

83

—

mis ommiku poolt üllesspaistis ja ohtu pole tulli; sest sa teed
kõiki sedda paika so immete-u ja eadussega rikkaks, ja wal.
gustad ussuga neid, kes so mälletust austawwad, o onnis
Aleksander; sepärrast pühhitsemme meie tänna, sinnu surma,
sinnu rahwad olles; pällu kaitsa so Issamaad ja meie Oigeussu K e i s r i (nimmi) wallitsust ja kõiki, kes so lude kerstu
jure jookswad ja ussuga so pole üidwad: rõmusta ennast,
sa meie linna kindlus!
37.

K õ i g e P n h h a m a J u m m a l a f&mma immet e - u puhhitseminne (Ztowgorvdis).
Tropar.

Et meie, S o sullased, Sind sanud olleme, kui ühte ilm«
arrawäramatta müiri ja immeteggude allikat, o kõige puhtam
Jummala Emma, lükkamme meie waenlaste wapnust urn»
ber; sepärrast pallume meie sind: anna Omma linnale rahhu
ja meie ingedelle suurt eldust.
Kondak.
Meie, So innimessed, kes meie So kalli kujju imme.
teggu pühhitsemme, o Jummala Sünnitajja, mis läbbi S a
Omma linnale immelikku wõitu tenima waenlaste wastu and.
sid, meie üiame sepärrast ussuga so pole: rõmusta Ennast,
o Neitsi, S a Ristirahwa au.

3©. Pühha Apostli Audroasse se esfikntsutud
pääw.
Tropar.
Kui se essikutsutnd Apostlitest, ja se üllema wend olles,
o kõikide Issand, Adreas, pällu rahhu anda kõige ilmale
ja meie ingedelle suurt eldust.
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Kondak.
Kiitkem se sellesamma nimmelisse Iummalaräkija ja
se Kerriku üllema järrelkäia, Petrusse suggulajse waprust;
sest kui ta enne temmale, nõnda üidis ta nüid meile: tulge,
meie leidsimme sedda Sowitut.

Detsembri kuul.

6. Meie pühha issa Üllema - piiskopi Nikolai
Mürlükiusse pääw.
Tropar.
Sa ussu säedus ja tassaasse eenkujju, sa kassinusse 3ppetajja, näita ennast omma karjale; mis se asjade tõssidus
on, sepärrast said sa maddalusse läbbi kõrgust, waesujse
läbbi rikkust, o issa Preesiritte üllem Nikolai, pällu Kristust
Jummalat, meie ingessid päesta.
Kondak.
Salwi sees, o Pühha, näidassid sa ennast kui Preestrit;
sest täiendattes, o wagga, Kristusse Ewangeliumit andsid
sa omma inge omma rahwa eest, ja päestsid sa neid ilmsüitasid surmast; sepärrast said sa pühhaks kui suur Jummala
eldusse salla-tundja.
Üllendanlinne.
Meie üllendammesind,o pühha issa Nikolai, ja austamme
so pühha mälletust, sest sinna pallub meie eest Kristust
meie Jummalat.
25.

I s s a n d a J u m m a l a j a meie Lunnastajja

Iesusse Kristusse sündimisse pääw.
Tropar.
Sinnu sündiminne, o Kristus meie Jummal, paistis
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ilmale mõistusse walgust; temma läbbi õppissid need
tähtede tenijad tahhe järrele Sind kummardamma, Sind, sedda
tõe Päwa, ja Sind ommiku kõrguselt naggema; o Issand,
au Sulle!
Kondak.
Tänna sünnitab Neitsi sedda Ikkaollejat, ja ma toob
kopa selle Ilmjuresaadwalle; Inglid austawwad karjalistega,
ja need targad reisiwad tähhega; sest meie pärrast sündis
üks lveike lapsuke, se iggawenne Iummal,
Üllendaminne.
Meie üllendamme Sind,

o Elluandja Kristus, Kes

S a meie parrast nüid lihhasse sündiffid sest ilmpruutlikkust
ja kõige puhtammast Neitsist Mariast.
Kidulaul.
Au Iummalalle üllewel ja rahhu ma peal, tänna vooU
tab ülless Bethlehem Sedda, Kes iggaweste istub Issaga,
tänna austawwad Inglid sedda sündinnut lapsukest jummalikkult surelt; au Iummalelle üllewel, ja rahhu ma peal, ja
innimestele ea meel!
Irmosfid.
l)

K«stuS sünnib, kiitke.

minge wastu.

Kristus tulleb taewast,

Kristus on ma peal, tõstke ennast,

iaulge

Issandalle kõik ma, ja laulge romuga, o innimessed, sest
Temma on Ennast austannud.
3<) Üidkem Kristusftle Iummalalle, se enne kõiki aegu
Issast

sündinulle iggawessele Pojjale, ja parrast Neitsist

ilmseemneta lihha sisse tullejalle: Kes S a meie sarwe ülless.
tõstsid, Pühha õlled Sinna, o Issand.
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4) S a wõssu Iesse jurest, ja õis temmast, o Kris.
tus, kaswassid Neitsist ülless, kidetult se mäelt, mis paksustikkuga warjatud olli, tullid, lihha sisse sades, sellest, kes
meest ei tundnud, ilmihhulik ja Jummal, au Sinnu wäele,
o Issand.
5) Kes Sa se rahhu Jummal, ja eldusse Issa
olled, S a saatsid Omma sure nou Inglit meile, kes rahhu
toob; sepärrast, Iummalikku möustuffe walgujselle juhhatud,
ja ö seest üllessärgateõ, austamme meie S i n d , o innimesse
Armastajja.
6) Ommast kehhast eitis se merre ellajas sedda lapsukest Jonast wälja, nZnda kuita sisse wõetud olli; se Sõnna,
mis Neitsi sisse Ennast assutas ja lihha wõttis, tulli wälja.
Tedda ilmrikmatta õides; sest Temma rikmist mitte kannatattes, oidis Ta Omma Sünnitajjad ilmwiggamatta.
7) Need sullased, kes ollid ühhes waggadussele üllesskaswatud, ja kes sedda kurja käsku põllassid, ei kartnud
sedda tulle ähwardamisi; waid seistes se legi keskel, laulsid
nemmad: o issalik Jummal, Sa olled õnnistud.
8) Se kaste andja ahhi näidass ühhe üllelodusselikku
immete.u eenkujju; sest ta ei põlleta mitte neid nori mehhi
ärra, mis ta enda sisse wõttis, otsekui se Iummalusse tulli
mitte Neitsi ihhu ärra ei põlletannud, kelle sisse ta läks.
Sepärrast laulame meie laultes: kiidku Issandat igga
loom, ja üllendaggu la Tedda kõige aegadenni.
9)

Ühte immelikku ja kõige ausammad sallaast näen

ma! — Taewas, üks kobas; Cherubimide troon, — Neitsi;
sõim, — se paik, kos seisis se ilmmahtmatta Kristus I u m .
mal, Kedda meie laultes üllendamme.
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Teise kanoni irmos.
9) Meie peame siis armastamma parrem waitollemist,
mis ilmkartuffeta on, sest ei olle mitte kerge> o Neitsi, ar«
muga pikkalt kokku pantud laulusid tehha; agga, o Emma,
anna ka jõudu, ni palju kui tahtminne on.
Wenno K e r r i k u j a R i g i päestmiffe mälletusse

pääw GaUia (ehk Frantsufse) rahwa pealetullemiffest.
Pühha Prohweti Iesaia ettekulutaminne.
Jummal on meiega, mõistke sedda, o keled, ja allan»
dagge ennast; sest meiega on Jummal.
Kuulge sedda kunni ma otsadenni; sest meiega on
Jummal.
Teie wäggewad, allandagge ennast; sest meiega on Ium«
mal. Kui teie jälle wäggewaks säte, siis säte teie jälle ärrawõi»
detud sama; sest meiega on Jummal.
J a kui teie jälle nõu wõttate, siis saab se Issand
sedda katki kiskumma; sest meiega on Jummal.
J a se sõnna, mis teie rägite, ei jäe kauaks teile; sest
meiega on Jummal.
Teie irmu ei pelga meie, ja ei ehmata meie; sest mei«
ega on Jummal.
Agga Issandat meie Jummalat, Sedda pühhilsemme meie,
ja S e saab meile irmuks ollema; sest meiega on Jummal.
J a kui ma Temma peale lootma saan, saab Temma mulle
pühhitsemijseks olle.ma; sest meiega on Jummal.
J a ma saan lootma Temma peale, ja saan Temma
läbbi lunnastud; sest meiega on Jummal.
Wata se on minna ja need lapsed, mis Jummal mulle
andis; sest meiega on Jummal.

88
Need innimessed, kes käisid pimmedusses,
suurt walgust; sest meiega on Jummal.

näggid
lg'd

Kes teie ellasitte surma maal ja warju sees, teie peale
akkass walgus paistma; sest meiega on Jummal.
Sest üks laps sündis meile, üks Poeg, ja Tedda anti
meile; sest meiega on Jummal.
J a Temma wallitsus on Temma olla peal; sest meiega
on Jummal.

J a Temma rahhul ei olle õtsa; sest meiega on Jummal.
J a Temma nimmi üitakse se sure nõu Ingel; sest mei»
ega on Jummal.
Ta on immelik nõuandja; sest meiega on Jummal.
Ta on se wäggew Jummal, se Wallitsejja, se rahhu Ül«
lem; sest meiega on Jummal.
Ta on se tullewa ajja Issa; sest meiega on Jummal.
Meiega on Jummal, mõistke sedda, o keled, ja allrnv
dagge ennast; sest meiega on Jummal.
Au Issale ja Pojjale ja Pühha Waimule. Meiega
on Jummal, mõistke sedda, 0 keled, ja allandagge ennast;
sest meiega on Jummal.
Nõnda nüid, kui iggaweste ja iggawesse ajjani, amen.
Meiega on Jummal, mõistke sedda, o keled, ja allati*
dagge ennast; sest meiega on Jummal.
Tropar.
Au Iummalalle üllewel ja rahhu ma peal; sest Wata
seBethlehemi Tal, Kes lõwwi ja maddu meiega mahha tallass,
kinkis rahhu ilmale.

Sepärrast tome meie Inglitegga se

ilmapiddaja tapsukessele Iummalikku suurt au; au Iummalalle
üllewel, ja rahhu ma peal ja innimestele ea meel.
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Januari kuul.

t . a) Wtcit Issanda Iesusse KriStusse ümber,
lõikaminne.
Tropar.
Istuddes üllewel se tullepaistja troni peal Omma ilmalg.
matta Issaga, ja Omma Iummalikku Waimuga, wõtsid
S a ma peale sündidda ühhest Tüttarlapsa, So ilmmehhetundmattast Emmast, o Jesus; sepärrast lõigati ka Sind ümber
kui kahheksapäwalist innimest. Au Sinnu ontsa nõule, au
Sinnu eesmurrele, au Sinnu mahhatullemijselle, S a ainus
innimesse Armastajja.
Kondak.
Se Issand kannatab kõikide ümberlõikamist, ja lõikab
mahha innimeste pattustamissi, kui Onnis; annab, tänna lun«
nastamist ilmale; üllewel agga rõmustab selle ülle ennast ka
se iojalik Üllem-preester, ja se walgusse kandja ja Jummalik

KriStusse salla-usse tundja Wassili.
1>.) Uus aasta ( i l m l i k ) .
Tropar.
O kõige lomade loja, Kes S a aegi ja aastid Omma
wallitsusse alla säedsid, õnnista Omma eldusse aasta kroni,
o Issand^ õides rahhu sees K e i s r i t ja Omma linna Ium«
maia Emma palwete läbbi, ja luynasta meid.
Kondak.
Kes S a üllewel ellad, o Kristus Kunningas, S a koi.
kide nähtawatte ja ilmnähtawatte ioja ja Säedja, Kes S a
Päwi ja öid, aegi ja aastid lõid, õnnista nüid sedda aasta
12
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kroni; oia ja pea rahhu sees sedda Oige.ussu K e i s r i t , ja
sedda Omma linna ja rahwast, S a rohkest Elde.

«!') Pühha Wassili se Sure Kapadokia Käsaräa
Üllema-piiskopi pääw.
Tropar.
Kõige se ma ülle läks so kulutus, mis so sõnna wastu
wõttis, kellega sa.Iummalikult surelt õppetasad, kõige asjade
ollemist ftlletassid, innimeste kombid ehhitassid, sa kunninglik
pühhitsus, sa wagga issa, pällu Kristust Jummalat, meie
ingessid lunnaStatta.
Kondak.
S a ilmussid kui ilmkõikumatta Kerriku põhhi, kõige in«
nimeõtele ühte ilmwarrastlikku riki andes, tedda Omma käs«
sudegga kinnitattes, o taewa»ilmunnud wagga Wassili.

6. Pühha Jummala ilmuminne, ehk Issanda
Jummala ja meie Lunuastajja Iesusse Kristusse riftmisse panw.
Tropar.
Kui Sind Iordanis ristiti, o Issand, ilmus se Kolmal,
nulik kummardaminne; sest S o Issa eäl tunnistas Sulle,
Sind Temma armsaks Pojjaks nimmetattes, ja se Waim
kulutas tuikesse nä.ul selle sõnna kinnitust; Kes S a ilmussid,
o Kristus Jummal, ja sedda ilma walgustassid, au Sulle.
Kondak.
S a ilmussid tänna ilmale, ja Sinnu walgus, o I s .
sand, sai meie peale tähhendud, kes meie Sind mõistusse
sees laulame; S a tullid ja ilmussid, o ilmliggisadaw
Walgus.
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Nllendaminne
Meie üllendamme Sind, o Elluandja Kristus, Sind, Kes
S a tänna ihhulikkult Iohannesftsi ristitud said Iordani wedes.
T r o p a r i d enne we

sisfeõnnistammist.

Se Issanda eäl wede peal üiab ütteldes: tulge wotke
kõik tarkuffe waimu, mõistuste waimu, Iummala irmu waimu,
sedda ilmunnud Kristust.
Tänna pühhitsettakse se wede lodus, ja ja-utab ennast
Iordan, ja pörab taggasi omma wede.wo-usid, nähhes sedda
Wallitsejjad risima.
Kui innimenne tullid S a jõele, o Kristus KunningaS,
ja püidsid sullaselikku ristmist sada, o Onnis, se Eelkäia
käest, meie pattude parrast, o innimesse Armastajja.
Au . . . Nõnda nüid . . .

Selle eäle jure, mis üidis kõrbe sees: walmistagge
Issanda teed, tullid S a , o Issand, sullase naggu Endalle
wöttes, pälludes Endalle ristmist. Sinna, Kes S a pattu ei
teadnud. Need weed näggid Sind ja kartsid, se Eelkäia
wärrises ja üidis ütteldes:.kuida woib küinal walgust walgus.
tatta? kuida panneb sullane kät omma Wallitsejja peale?
pühhitse mind ja neid wesid, o lunnastajja. Kes S a ilma
pattu ärrawöttad.

30. Kolme Üllema-preestri, Wassili se Sure,
Gressvri se iõppetajja ja Iohannesse se
Knldsu pääw.
Tropar.
Kui Apostlite ühhekombelissed ja kõige mapealsed Op»
petajjad, palluge kõik Issandat, rahhu se ilmale anda, ja
meie ingedelle suurt eldust.
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Kondak.
Peäle Omma Oppetajjid, 0 Issand, wõtsid S a weel
pühha ja Iummalakulutajjid sönnume tojid So elduffe maits»
missele ja rahhule; sest nende waewa ja surma wõtsid S a
Enda peale ilm kõige kassuta, S a Ainus, Kes S a Omma
Pühhasid ausaks teed.
Februari kuul.

2. Meie Issanda Iesusse Kristusse wastuwötminne.
Tropar.
Rõmusta Ennast, S a õnnistud Jummala Emma Neitsi,
sest Sinnust paistis ülless se tõe Pääw, Kristus meie I u m .
mal, Kes walgustas neid, kes pimmeduses ollid; rõmusta
ennast ka sinna õiglanne wanna, kes sa omma kaenlasse
wõtsid meie ingede lunnastajjad, Kes meile üllestõusmist
annab.
Kondak.
Kes S a Neitsi ihhu pühhitsessid Omma sündimisse
läbbi, ja Simeoni kassi önnistassid, lehhes, kui S a sedda
tahtsid, ka tänna päesisid S a meid, o Kristus Jummal;
te waikseks sedda ellupaika tülli sees, ja kinnita meie K e i s r i t ,
Kedda S a armastad, S a ainus innimesse Armastawa.
ÜUendaminne.
Meie üllendamme S i n d , o Elluandja Kristus, ja
austamme Sinnu kõige puhtammad Emma, Kelle läbbi S a
nüid säeduffe järrele Issanda templi widud said.
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Martsi kuul.

»5.

Meie Pühha Wallitseba Jummala
Emma kulutamiffe pääw.
Tropar.

Tänna on meie lunnastamijse allustus, ja se salla°uj
ilmuminne, mis jo iggawessest ajjast sanik olli: se Jummala
Poeg — on. Neitsi poeg, ja Gabriel kulutab eldust.
Sepärrast üiame ka meie temmaga Jummala Emmale:
rõmusta Ennast, S a Õnnistud, Issand olgu Sinnuga.
Kondak.
Wäggew wõitja soddija, et S a meid waenlastest ärra
päestnud olled, tome meie Sulle tännu, meie So sullased,
o Jummala Emma; nõnda, kui So käeS se ilmwoitmatta wäggi
on, päesta meid ärra kõigest äddast, et meie So pole üiak»
simme: rõmusta Ennast, S a ilmpruutlik pruut.
Üllendaminne.
Peaingli eält üiame meie Sulle, o puhhas: rõmusta
Ennast, S a Õnnistud, Issand olgu Sinnuga.
Wata: Need Issanda pühhad, mis numritte al seiswad: ku, Is«
sanda Sisseminneminne Jerusalemma, p><
' hha Pasa, Issanda Taewaminneminne ja Wiekümnendusse pühha on se Paastu ja Oie-Kolmdusse

sees üllesstähhendud.

M a i kuul.

8. Pühha Apostli ja Gwangelisti Iohannesse
se Jummala sõnna tundja (Qppetajja) pääw.
T r o p a r , Kondak ja llllendaminne.

(Wata Septembn kuul.)

9. Se pühha ja Immete-uteggija Nikolai lude
tominne Müra linnast Vari linna.
Tropar.
Tulli se selge oiskamisse pääw, Vari lin rõmustab
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ennast, ja temmaga oiskab kõik se ilm waimulikku laulu ja
laulmistega; sest tänna paistis ülless se pühha öiskaminne
se Üllema>preestri ja immete«uteggija Nikolai kalli ja rohkest
a»stja lude tomisiel, kui ilmallaminnelik päike, walgustajja
säddemettega, ja ärraajjades Nusatujse pimmedust ja ädda neist,
kes tõeste üidwad: lunnasta meid, kui meie eesjeisja, oSuur
Nikolai.
Kondak.
Tullid, kui täht ommiku poolt Vhtu pole, so luud, o
pühha Nikolai, ja se merri sai pühhaks so tullemine läbbi,
ja B a r i lin sai sinnu läbbi õnnistust; sest meie pärrast
ilmussid sa, sa kaunis, immelik ja elde immete.uteggija.

2 1 . Pühha apvstlisarnase Kunninga
Konstantini ja Helena pääw.
Tropar.
So Risti tähte taewa peal nähhes, ja kui Paulus
mitte innimestest omma kutsmist sades, andis S o Kun«
ningatte seas olleja Apostel, o Issand, omma wallilsejjad linna
S o kätte; oia tedda ikka rahhu sees, se Jummala Emma
palwete pärrast, S a ainus innimesse Armastawa.
s

£vnbaf.

Konstantin omma Emma Helenaga näitwad tänna sedda
Risti, sedda kõige kallimat puud, mis kõige Judide abbiks on,
agga sõa riist kõige usklikku Kunningatte waenlaste wastu;
sest meie pärrast ilmus se suur ja joas irmus immeteggu.
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3 1 . Pühha Wladimiri linna Jummala Emma
immete-uteggija kujju wastuwötmiffe
pühhitseminne.
Nõnda ka se 23 J u n i ja 26 Augusti ku päwal meie Issama waenlaste
käest päefemisse mälletusseks.

Tropar.
Tänna ehhitab ennast selgelt se kõige ausam lin Mo»
skwa, wastu wõttes, kui pääwlikku koitu So immete.uteggijat
kujju, o Wallitsejja; temma pole tänna jooksteS ja pälludes,
oikame meie Sulle nõnda: o kõige immelikkum Wallitsejja
Jummala Emma, pällu Sedda, Kes Sinnu läbbi lihha sisse
tulli, Kristust meie Jummalat, et Ta päestaks sedda linna ja
kõiki risti linnassid ja masid ilmrikmatta kõige waenlaste peäle»
tullemistest, ja meie ingessid lunnastaks, kui eldesüddamalik.
Kondak.
Wäggew wõtja sõddija, et Sa meid waenlastest ärra paest,
nud olled, Omma kalli kujju tullemisse läbbi, o Wallitsejja I u m .
mala Emma, meie pühhitsemme selgelt So wastuwõtmijfe
pühhitsemist ja üiame, kui ikka, S o pole: rõmusta Ennast
S a ilmpruutlik pruut.

Juni kuul.
2 4 . Pühha Prohweti Gelkaia ja Nistja Johannesse sündimiste pääw.
Tropar.
O Prohwet ja Kristusse tullemisse Eelkäia, meie ei
Mõista sind kita kölblikkult, kes meie sind armuga austamme;

sa nkkassid so sünnitajja siggitummust ja so issa kele.
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tummust so ausa ja kalli sündimisse läbbi, ja ilmale kulutakse
sedda Jummala Pojja lihhasissetullemist.
Kondak.
S e , kes enne siggimatta olli, sünnitab nüid Kristusse
Eelkäiat, ja se on |e kõige ettekulutamiste täiendus; sest
Kedda need Prohwetid ette kulutassid, Selle peale Ior«
dani jõel omma kät pannes, ilmus ta, kui se Iummalikku
Sõnna Prohwet, kulutajja, ühtlaisi ka Eelkäia.
Üllendaminne.
Meie üllendamme sind, o iunnastajja Eelkaia Johan»
nes, ja kidame so kõige ausammad sündimist ühhest siggi»
mättast.

2V. Pühhitseminne Tihwinski Jummala
Gmma knjju auks.
Tropar.
Tänna paistis meile, kui se kõige selgem päike tule peäl
S o kõige kallim tujju, o Wallitsejja, omma eldusse säddemettega
sedda ilma walgustattes, kedda se suur Wenne ma, kui ühte
Iummalikku annet üllewelt waggalt wastu wõttes, Sind
Jummala Emma ja kõikide Wallitsejjad austab, ja rõõmsaste
sedda Sinnust sündinnud Kristust meie Jummalat üllendab.
Pällu Tedda, o Emmand Kunninginna Jummala Emma!
Temma oidku kõiki risti linnassid ja masid ilmrikmatta kõige
waenlaste pealetullemistest, ja lunnastaggu neid, kes ussuga
Temma Iummalikku ja Sinnu kõige puhtammad kujju kurnmardawwad, o ilmabbiellutundja Neitsi.
Kondak.
Iookskem, innimissed, se Neitsi Jummala Emma Kun«
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ninginna jure, tännades Kristust Jummalat, ja wadates al.
landlikkult Ta immete.uteggija kujju peale, langegem Ta ette
mahha ja üidkem: o Wallitsejja Maria, Kes S a immelik»
kult Omma kujju ilmumisiega sedda kohta katsma tullid, oia
rahhu ja ea ajja sees meie usklikku K e i s r i t ja kõiki Risti,
rahwast, kedda S a taewalikku ellu pärrijiks teggid. Sinnu
pole üiame meie usklikkult: rõmusta Ennast, o Neitsi, S a
ilma lunnastus.

27* ffööibu pühha, mis Jummalast Keisri Petri
se Gssimessele Poltawa linna al anti.
Tropar.
Kõrgest austud olled S a , Issand meie Jummal, Kes Sa
kindlust andsid meie Õige-ussu Keisri P e t r i l e temma waen.
laste wastu, kui Dawitille se kõrkja Golkathi wastu; sa teg«
gid warju temma pea ülle tülli päwal, wötassid ram»
metuid jõuga üllewelt ja lõid nendega kõiki waenlajse julgust
mahha, S a rohkest Elde, au Sulle.
Kondak.
Kes S a kõrgel ellad ja se maddala peale watad, Kes
S a ei andnud seale, tammistikkust süia, egga üksikulle metsel«
lajalle, So wina mäest maltsa, kinnita, o Jummal, sedda, mis
S a meile olled teinud.
Wata taewast, ja näe ja tulle
katsma sedda wina magge, ja te sedda täielikkuks, mis So
parram kassi ehhitas.

29. Pühha essiüllema Apostli Petruöse
ja Paulusse pääw.
Tropar.
Teie essimessed au°järglissed Apostlite seast ja kõige se
13
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ilma Õppetajjad, palluge sedda kõikide Wallitsejjat, rahhu
ilmale ja meie ingedelle suurt eldust anda.
Kondak.
Peäle Omma Apostlissid, o Issand, walsid Sa weel
kindlid ja Iummalakulutajjid sonnume tojid So eldujse mai»»
missele ja rahhule; sest nende waewa ja surma wõtsid Sa
Enda peale ilm kõige kassuta, Sa ainus süddamette Tundja.
I u l i kuul.
8.

P ü h h a Kasani J u m m a l a E m m a kujju
ilmuminne.
T r o p a r ja Kondak.

(Wata 22 Oktobri tu päwal).

15. Pühha apoftlisarnase Würsti Wladimiri
pääw, kedda pärrast pühha Ristmist Wassiliks üiti.
Tropar.
Sa ollid ühhe kaupmehhe sarnane, kes otsis ühte ead
perlit, o aulikkultwallitsejja Wladimir, kes sa istussid se lin.
nade emma troni kõrgusse peal, se Jummalast lunnastud Kiewi
linnas, järrele nõudsid ja Keisri *) linna kulamma saatsid
sedda Õiget usku, ja leidsid sedda otsatu.innalist perlit Kris»
tust. Kes sind wälja wallitses, kui teist Paulust, ja pühha
riistas ärrapillass ühtlaisi jo waimulikku ja so ihhulikku
pimmedust. Sepärrast pühhitsemme meie so surma, so rah«
wad olles; pällu kaitsa so Wenne rigi Üllemid, sedda Kris»
usse armastajjad K e i s r i t ja temma wallitsettude ulka.
Kondak.
Se sure Apostli Pauluste surnane olles allidusses, o
*)

Konstantinopoli linna.

kõige ausam Wladimir, jätsid sa kõiki ebbatarkust mahha,
kui lapselikku, mis olli se kujjude olitseminne, kui täielinne
mees, said ehhitud Iummalikku Ristmisse purpuriga; ka tänna
rõmu sees se iunnastajja Kristusse ees seistes, pällu Tedda,
lunnastatta Wenne rigi Ullemid ja temma wallitsettude ulka.
3».

P ü h h a ausa P r o h w e t i M i a p ä ä w .
Tropar.

I h h u sees Ingel, Prohwetite põhhi, KriStusse tulle,
misse teine Eelkaia, se aus Elias, kes üllewelt Elisale eldust
satis, algussid ärraajjada ja piddali tobbisid puhhastatta, se»
pärrast annab ta ka neile parrandust, kes tedda austawwad.
Kondak.
O Prohwet ja meie Jummala sure asjade ettenäggija
surenimmelinne Elias, kes sa omma kulutamissega we«
tojid pilwessid kinnipannid, pällu meie eest sedda ainust in>
nimesse Armastawad.

Augusti kuul.
l

Kalli ja elluloja Zlisti kalli pude üllesstulleminne.

Tropar, Kondak ja Üllendaminne. (Wata Siim üllesssäedmist 14 Septembli ku päwal).

Tropar.
Se kõige armulissema Lunnastajjale.
Kes S a üllewelt watad, waesid wastu wõttad, tulle
meid katsma, kes meie pattude läbbi kurjutud olleme, o
kõige armulissem Wallitsejja, kingi Jummala Emma pal»
wete läbbi meie ingedelle suurt eldust.
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Ma ollin kõige alwa teggija, o kõige armulissem lun»
naStajja, ja meleeitmisse auku langennud, agga ma ohkan
süddamest ja üian S o pole, o Sonna: rutta, S a Elde,
ja tõtta meile appi, kui Armulinne.

6. SXeie Issanda Iesusse Kristusse ärraselletaminne.
Tropar.
S a selletassid Ennast ärra mäe peal, o Kristus I u m .
mal, näidates Omma jüngritelle Omma au, kuida nad sedda
mõista woisid. Paisiku ka meile pattustelle So ikkaolleja
walgus, Iummala Emma palwete läbbi; o Walgujse-andja,
au Sulle.

Konda?.
Mae peal selletassid S a Ennast ärra, ja S o jüngrid,
kuida nad sedda mõistsid, näggid S o au, o Kristus Ium>
mal; et nad, kui nad Sind naewad risti lodud, S o mele>
wallalist kannatammist mõistaksid ja tedda se ilmale kulutaksid; sest Sinna õlled tõeste se Issalik Paistus.
Üllendaminne.
Meie üllendamme S i n d , o Elluandja Kristus, ja aus»
tamme S o kõige puhtamma I h h u kõige ausammat ärraselle»
tammist.

t5, Pühha Iummala Gmma taewaminneminne.
Tropar.
Sünnitamisses oidsid S a alless Omma neitsiust, taewa»
minnemijses ei jätnud S a mitte sedda ilma mahha, o I u m .
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mala Emma, sa läksid ärra Ellusse, Ellu Emma olleS, ja
Omma palwete läbbi päestad S a meie ingessid surmast.
Kondak.
Sedda Jummala Emma, Kes ilmwaffimatta on pal,
wete sees, ja eesikostmisses meie ilmwallelik lotus, ei pidda.
nud aud ja surm; sest kui se Ellu Emma, läks Ta Ellusse,
iggawesse neitsilikku ihhusse Ennast assutattes. ,
Üllendaminne.
Meie üllendamme S i n d , o ilmpuudlik Kristusse meie
Jummala Emma, ja austamme So kõige ausammat taewa»
minnemist.

16. Pübhitseminne meie Issanda Iesusse
Kristusse ilmkättegatehtud kujju auks.
Tropar.
(Loe pühha Neljakümnusse ehk Paastu essimessel näddalal).
Kondak.
Meie austamme So ilmüllessräkimatta ja Iummalikku
eesmurret innimeste wastu, o ilmüllesskirjutamatta Issa Sõnna,
ja So ilmmalimatta ja Jummalast malitut wöitjat kujju talle
suud andes, teades So ilmwallelikku lihhasissetullemist.

29. Prohweti, Gelkäia ja Ristja Iohanuesse
kalli pea mahhalömisse pääw.
Tropar.
Se oige mälletus on kitussega, sulle agga on kül se
Issanda tunnistus, o Eelkäia; sest sa näitsld ennast tõe sees,
kui sedda kõige ausammat Prohwetitest, sest sind tehti kõl.
bawwakS, sedda Ettekulutut we sees ristidda; sepärrast, toe
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eest rVVmsalt kannatattes, kulutassid sa neile, kes pVrgus ol«
i d , Jummalat, Kes lihha fees ilmus, ilma pattu ärrawõt.
tis, ja meile suurt eldust andis.
Kondak.
Se Eelkaia aus pea mahhalöminne on üks Jummalik
eesmurre, et ta ka neile, kes põrgus on,, sedda lunnastada
tullemist kulutaks, et nuttaks siis Herodias, kes sedda ülle,
kohtust tapmist pällus, sest ta ei armaStannud Jummala säe,
dust, ei ellawat aega, waid petlikku ja aeglikku.
Üllendaminne.
Meie üllendamme sind, o lunnastada Ristja Johannes,
ja auötamme kõik so kalli pea mahhalömist.

3©. Pühha ^tge-ussu Surewnrsti Aleksandri
Newski lude tominne Wladimiri linnast sankt
Petersburgi linna.
Tropar.
(Loe Nowembri ku 23 päwal).

Kondak.
Kui sinnu ommased Boris ja Gleb sulle taewast appi
tullid, kui sa soddisld Weilgeri se RootSlasse ja temma joa.
liste wastu; nõnda tulle nüid ka sinna, o onnis Aleksan.
der, so ommastelle appi, ja sõitle neid, kes meid sõitlewwad.
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IX. Ko-ulissed Tropavid ja
Koudakid Pühhadelle.
Prohwetitelle.
Tropar.
Sinnu Prohweti (nimmi) mälletust pühhitsetles, o I s .
sa, pallume meie Sind temma läbbi, lunnasta meie ingessid.
Kondak.
Waimu läbbi walgustud so puhhas südda, olli ta se kõige
selgemma ettekulutamijse wastuwotmifje paik, sest sa näed, kui
ees ollewat, sedda, mis kaugel on; sepärrast austamme meie
sind, sa onnis Prohwet aus (nimmi).
Älpostlitelle.
Tropar.
Pühha Apostel (nimmi), pällu sedda armulist Iumma.
lat, et Ta meie ingedelle pattude andeksandmist annaks.
Kondak.
Kui ühte kõige selgemat tahte tõmbas enda pole ikka
se Kerrik sind, o Apostel (nimmi), so immeteggude rohke and.
misse läbbi walgustud; sepärrast üiame meie Kristusse
pole: lunnasta meid, Kes meie ussuga so Apostli mälletust
austamme, S a rohkest Elde.
ÜUendaminne.
Meie üllendamme sind, o Kristusse Apostel (nimmi),
ja austamme so ädda ja waewa, kellega sa Kristusse sõnna
kulutamisse sees ennast waewasid.
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Üllema - preestritelle.
Tropar.
S a ussu saedus ja tassa»uffe eenkujju, sa kassinujse õppe«
tajja, näita ennast omma karjale; mis se asjade lössiduS
on, sepärrast said sa maddalusie läbbi kõrgust, waesusse
läbbi rikkust; o issa Preesiritte Üllem (nimmi), pällu KriS«
tust Iummalat, meie ingessid päesta.
Kondak.
S a Iummalik pikne, waimulik passini, Ussu istutajja
ja ärratagganemiste mahhaloikajja, sa Kolmainusse melepär»
ralinne, o suur Üllem»preester (nimmi), keS sa ikka Ingli»
tegga meie ees seisad, pällu löpmatta meie kõikide eest.
Nllendaminue.
Meie üllendamme sind, o issa Üllem-preester (nimmi), ja
auStamme so pühha mälletust; sest sinna pällud meie eest
Kristust meie Iummalat.
Kannatajjatelle.
Tropar.
So Kannatajja (nimmi), o Issand, sai omma kanna,
tusse labbi Sinnu meie Iummala käest ilmkaddumatta kroni;
sest Sinnu wägge sades, lõi ta mahha pinajid, ja ukkass
ta kurraditte ilmjoudmatta julgust; temma palwete parrast
lunnsta meie ingessid.
Kondak.
Kui selge täht ilmujsid sa alb selle ilmale, omma wal.
gussega sedda Päikest Kristust kulutattes, o Kannatussekan.
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natajja (nimmi), ja kustutassid kõiki pettust, agga meile
annad sa walgust, lopmatta meie kõikide eest pälludes.
Üllcndaminne.

Meie üllendamme sind, o Kannatussekannatajja pühha
(nimmi), ja auStamme so kallissid kannatamissi, mis sa Kris.
tusse eest kanna tassid.
Kannatajja naestele.
Tropar.
S o tal (nimmi), o Jesus, öikab sure eälega: Sind,
mo Peigmees, armastan ma, ja Sind otsiddes kannatan ma
ja lassen ma ennast risti lüia ja mahha matta S o ristmisse
sees, ja kannatan Sinnu pärrast, et ma Sinnu sees wal«
lilseks, ja ma surren Sinnu pärrast, et ma Sinnuga ellaks;
agga mutta mind kui ühte ilmpuudlikku ohwrit wastu, ar»
muga ohwerdan ma ennast Sulle. Temma palwete läbbi
lunnaõta meie ingessid, kui Elde.

Kondak.
So kõige kallimat templit, kui ühte waimulikku rohtu
leides, üiame meie usklikkud kõik sure eälega so pole: o neitsi
Kannatajja (nimmi), sa surenimmelinne, pällu Kristust Ium«
malat lopmatta meie kõikide eest.
Wagg« Mugile.
Tropar.
Sinnust, o issa, on teada, et sa eenkujju järrele lun.
nastud said; sest risti enda peale wõttes, läksid sa Kris.
tusse järrele, ja te.uga oppetassid sa lihha pälgamma, sest
se on kaddulik; agga inge,,kui ühhe ilmsurrelikku asja eest
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Sepärrast rõmustab ka Inglitegga, o

Wagga (nimmi), so waim.
Kondak.
Kes sa ennast Iummalikkult

waimulikku puhtussega

wapnendassid ja lopmatta palwid kui odda kindlast kätte
wõtsid, sa loid läbbi kurradi wägge, o meie issa (nimmi),
pällu lopmatta meie eest.
Üllendaminne.
Meie üiame sind ontsaks, o wagga issa (nimmi), ja
austamme so pühha mälletust, sa mugide õppetajaa, ja Ing»
lite seltsimees.
Wagga Nonnile.
Tropar.
Sinnust, o emma, on teada, et sa eenkujju järrele lunnastud
said; sest risti enda peale wõttes, läksid sa Kristusse järrele, ja
te»uga öppetassid sa lihha põlgamma, sest se on kaddulik,
'agga inge, kui ühhe ilmsurrelikku asja eest murret kandma.
Sepärrast rõmustab ka Inglitegga, o Wagga (nimmi), so
waim.
Kondak.
Issanda armu pärrast wihkassid sa, o Wagga, rahhu
ihhaldammist, omma waimu paastuga walgustattes; sest
wäggewaste wõiksid sa ärra neid ellajid; ukka omma palwe»
tegga waenlaste wangutammist.
Ilmkassupüidjatelle.
Tropar.
Pühha Ilmkassupüidjad ja Immete.uteggijad, tulge meie
äddasid katsma; ilma saite teie, ilma andke meik.
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Kondak.
Terwisse annet sades, la-utatte teie wälja terwist nende ülle,
kes addade sees on, o kõige ausammad Arstid ja Immeteuteggijad; löge mahha omma katsmatullemissega julgusse
sõamehhi, teie, kes teie fedda ilma immeteggude läbbi ter.
weks tete.
N e i l e , kes Kristusse parrast rummalad ollid.
Tropar.
Kuultes So Apostli Paulusse ealt, mis ütles: meie ol.
leme rummalad Kristusse parrast, olli So sullane (nimmi),
o Kristus I u m m a l , Sinnu parrast rummal ma peal; se.
parrast, austattes temma mälletust, pallume meie S i n d , o
Issand, lunnasta meie ingessid.
Kondak.
Üllemat illu ihhaldattes, jätsid sa wahwalt maddalat
lihhalikku maijust mahha, ilm selle ilma kassupüidmatta;
Ingli ellu ellades, jurrid sa, o õnnis (nimmi); pällu nendega
löpmatta Kristust Iummalat meie kõikide eest. *
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X . Palwed mitmesugguste juhtumiste peale.
t . j Pühha Waimu appi üidminne igga ea to
jure.
Taewanne Kunningas, S a tröösija, S a tõe Waim, Kes
S a kõigis paigus olled ja kõiki täidad, j . n. e.
Tropar.
0 kõige !oja ja Walmistaba Jummal, õienda kärmelt
meie kätte tööd, mis Sinnu auks allustud on, So õnnis»
tamisse läbbi ja päesta meid kõigest kurjast; sest S a ol.
led se ainus kõige wäggewam ja innimesse Armastajja.
Kondak.
S a kärme kaitsmissele ja wäggew abbile, tulle nüid
Omma jõu onnistamissega, ja LnnistatteS kinnita meid, ja
sada S o süllasid ühhe ea to ettewõtmisse täiendusselle; sest
kõiki, mis Sa tahhab, wõid S a tehha, kui se wäggew
Jummal.

2.

Tännu igga Jummala eateggemiffe eest.
Tropar.
Tännulikkud olles, meie So kõlwatummad sullased, o I s .

sand, So suurte eateggemiste eest meie wastu, austattes ki.
dame meie S i n d , önnistamme, tänname, laulame ja üllen»
damme meie So eldust, ja sullaselikkult üiame meie armuga
So pole, o meie elde lunnastajja, au Sulle.
Kondak.
Issand, Kes S a meid, kui So kolwatummid süllasid,
ilmärratenimatta S o eateggemiste ja andele ossalisseks teggid.
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Sinnu jure süddamelikkult jookstes, tome meie Sulle tännu
ommast wäest, ja Sind kui meie Eateggijat ja iojad austat»
tes, üiame meie: au Sulle, o kõige eldem Jummal.
J u m m a l a Emma kidulaul.
0 Jummala Emma, Sa Risti-rahwa aitajja, Sinnu eestseisust sades, üiame meie So sullased tannulikkult So pole:
romustelle Ennast, o kõige puhtam Neitsi Jummala Emma,
ja päesta meid ikka kõigist addadest So palwete läbbi, S a
ainus kärme eestseisja.
,

Kidulaul.

P ü h h a Ambrosiusfe M a i l a n d i P i i s k o p i kidulaul.
Sind Jummal kidame meie, Sind Issand tunnistamme
meie, Sind iggawest Issad üllcndab kõik ma> Sinnu pole üid.
wad lõpmatta eältega kõik I n g l i d , Sinnu pole laewad ja
kõik wäed, Sinnu pole Cherubimid ja Serafimid: Pühha,
Pühha, Pühha on Issand Jummal Tsebaoth, taewas ja, ma
on täis Sinnu au surust; Sind kidab se aus Apostlite kor.
Sind Prohwetite kiitja Ulk; Sind austab se walgustud
Kannatajjate wäggi, Sind tunnistab kõige se ilma sees So
pühha Kerrik, Sind sedda ilmkattesaadwa surusse Issad,
sedda Sinnu kummardut tossist ja ainusündinnut Poega ja
Pühha tröösijat Waimu.
S a au Kunningas Kristus,
S a olled se Issa iggaweste olleja Poeg; lunnastamisseks
innimest wõttes, ei pöllanud Sa Neitsi ihhu, surma odda
wõites, teggid Sa lahti uskjatelle Taewa.riki; Sa istud I u m .
mala parremal käel, Issa au sees, Sind austakse tullema
kui kohtumõistjat.
Sind pallume siis meie: aita Omma
süllasid, kedda S a Omma kalli werrega arralunnastannud
olled, lasse neid So Pühhadegga iggawesse au sees wallit»
setta. lunnasca, o Issand, Omma rahwast, ja õnnista
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Omma pärrisosia, õienda ja üllenda neid iggaweste; igga
pääw tahhame meie Sind tännada ja Sinnu nimme tita
iggaweste ja kõige aegadde ajjani. Te meid kölblikkuks, o I s fand, se pääw ilmpattuta jäda. Eida armu meie peale, o
Issand, eida armu meie peale; Sinnu eldus, o Issand,
tulgu meie peale, nõnda kui meie So peale lotamme, Sinnu
peale, o Issand, lotamme, argu sagu meie mitte äbbi sisse
iggaweste, amen.
3.

Armu

figgitamiffest
j a kaddedusso j a kõige
k u r j a nwitamissest.
Tropar.

O Kristus, Kes S a armu paelaga Omma Apostlissid
ühhendassid, ka meid So uskjid sullasid se läbbi kindlaste
Endaga ühhendassid, lasse meid So käsku täita, ja üks
teist ilmkawwalusseta armastatta, Iummala Emma palwete
läbbi, o ainus innimesse Armastajja.
Kondak.
Te pallawaks meie süddamid se armu legiga Sinnu
wastu, o Kristus Iummal, et meie sellega süidatud, omma
süddame, mõtte, ja inge ja kõige wäega Sind armastaks,
ja omma liggimest, kui isse ennast, ja Sinnu käsku pidda»
des, Sind kõige õnne Andjat austaks.

4 . Palwe nende eest, kes meid kaetsewwad ja
meid röhhuwad.
Tropar.
O armuwaimulinne Issand, Kes S a nende eest pällu*
sid, kes Sind risti lõiwad, Kes S a ka Omma sullasid
waenlaSle eest palluda käskissid, anna andeks neile, keS meid
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kaetsewwad ja meid waenawwad, ja sada neid kõigest kurjast
ja kawwalussest ühhe wennalikku ja eateggija ellu pole; alland.
likkult tome meie Sulle palwet, et meie ühheeälelisse ühhe.
melega Sind sedda ainust innimesse Armastawat kidaksimme.
Kondak.
Kuida So essimenne Kannatajja Stefanus Sind omma
surmajatte eest pällus, o Issand, nõnda tahhame ka meie
mahha langeddes palluda, anna andeks neile, kes meid kaet>
sewwad ja meid waenawwad, et ükski neist meie pärrast
ukka ei saaks, waid kõik Sinnu eldusse pärrast lunnaõtud
olleks, o kõige eldem Jummal.

g. Willetsusse ja waenlaste pealetullemisse aijal.
Tropar.
Rutta kärmest, o Kristus meie Jummal, enne kui meie
waenlaste katte sattume, kes Sind laimawwad, ja meid sõit.
lewwad, o Kristus meie Jummal; ukka Omma Ristiga neid,
kes meiega woitlewwad, et nad mõistma saaks, mis õigete
Usk jõuab, Jummala Emma palwete lädbi, o ainus inni.
messe Armastajja.
Kondak.
Wäggew wõitja sõddija ja Issand! S a p3rgu ärra
wõitja, et ma iggawessest surmast ärra päestetud sain, kirjutan ma Sulle kidulaulu, minna So loom ja sullane; agga
et S u l üks ilmüllessräkimatta eldus on, päesta mind kõigist
äddadest, kes ma üian: o Jesus Jummala Poeg, eida armu
mo peale.
W e r f i d Psalmidest. *)
O Issand, tõsta Omma wägge, ja tulle meid lunnastamma.
•) Psalm on laul, mis kandli mänguga ühhendakse.
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Tõusku ülless meie Jummal, ja kaddugu Ta waen.
lasseb, ja poggeneggu Ta palle eest, kes tedda wihkawwad.
Kui ka-ub suits, ni kaddugu ka nemmad.

6 . ZcUiatte

eest.

Tropar.
0 Kristus, Kes S a se te ja se tõssidus olled, sada
nüid Omma kaas-te!ist Inglit Omma sulastelle, kuida S a
ükskord tedda Tobiale saatsid, kes neid kaitseks, ja Sinnu
auks kõige kurja eest putumatta kõige onne sees oiaks, Ium«
mala Emma palwete läbbi, o ainus innimesse Armastawa.
Kondak.
Kes S a luutft ja Kleopaga ühhes Emmausft läksid,
o lunnastada, reisi ka nüid So sullastegga, kes reisidda
tahtwad, õides neid kolge kurja ümberseisnsse eest; sest
Sinna, o innimesse Armastawa, jõuad kõiki, kui S a tahmad.

7.

%i$ete eest.
Tropar.

Kes S a üksi karme olled abbile, o Kristus, naita rut.
tulist katsmatullemist üllewelt So aige sullastlle, päesta
tedda aigustest ja mõrru tobbedest; aita tedda ülless, Sind
laulta ja austatta lopmatta, Jummala Emma palwete läbbi.
S a ainus innimesse Armastajja.
Kondak.
Kuida S a , o lunnastada, ükskord Petrusse ämma, ja
sedda wodi peal kantud nödrastud ülless aitsid, nõnda tulle
»

ka katsma ja parrandamma, o Elde, nüid sedda, kes tõbbe
wodi peäl maas olles, ja surma awaga awatud, poddeb; sest
Sinna Üksi olled Se, Kes meie suggu äddasid ja algussid kan.
nab, ja kõiki tehha jõuab, kui rohkest Elde.

8.
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S u r n u t t e eeft.
Troparid.

tasse puhhata, 0 lunnastajja, So sullase inge nende
puhkamma läinud õigete ingedegga, õides tedda se ontsa ellu
sees, mis Sinnu jures on, o innimesse Armastawa.
tasse, o Issand, So rahhu paigas, kos kõik Pühhad
puhkawwad, ka Sinnu sallase inge puhhata, sest Sinna olled
se ainus innimesse Armastawa.
Au . . .

Sinna olled se Jummal, Kes alla põrgu läl/s, ja wangide ahhelid katki murdis, sada Isse rahhu ka So sullase
ingele.
Nõnda nüid . . .

Sa ainus puhhas ja ilmpuudlik Neitsi, Kes S a ilm.
seemneta Jummalat sünnitassid, pällu temma inge päeSta.
iasse puhhata, o meie iunnastajja, So sullast nende Öi«
getegga, ja wi tedda ellama So owide peale, kui kirjutud
on: pölgates, kui Elde temma pattussid, melewallalissi ja
ilmmelewallalissi, ja köki, mis tal teadmisses ja ilmteadusses
on, o innimesse Armastajja.
Kuendamma l a u l u irmos.
M a wallan wälja omma palwet Issandalle, ja Tem«
male kulutan ma omma kurbdust, sest mo ing on täis albust,
ja mo ellu on põrgu liggi läinud, ja ma pallun kui Jonas,
o Jummal, tõmba mind wälja ukkatussest.
Kondak.
lasse puhhata nende Pühhadegga, o KriStuS, So sul»
lase inge, kos ei olle algust, ei kurbdust, egga ohkamist, waid
ilmõtsata ellu.
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Ikos.
S a üksi olled ilmsurrelik. Kes S a innimest lõid ja wal.
mistassid; sest mullased olleme meie mullast lodud, ja selle
samma mulla sisse lähheme meie jälle taggasi, kuida S a
sedda käskissid, kui S a mind lõid ja mulle üttelsid: et
sa muld olled, pead sa ka jälle mulda minnema, kuhhu meie
innimessed kõik minnema same, aua nuttu lauluks teh«
hes: halleluja.

\
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X I . Mõnned Psalmid (laulud),
mis ufkja tundmist wäljarägiwad.
Jummala austus Temma lomisse teftgude ja eesmurre, ja iffeärranis nende eateggemiste eest,
mis innimesse peale wäljawallatud on.

Psalm loa

CIO3).
Kida mo ing, Issandat, ja kõik mosissimenneTemma
pühha nimme! Kida, mo ing, Issandat, ja ärra unneta
mitte kõiki Temma eateggemissi! Kes Temma kõiki so ül>
lekohhut puhhastad, kõiki so wiggadussi parrandab, so ellu
ukkatussest päestab, sind armu ja allastussega kronib, so ihhaldamist eaga täidab, et so norus ennast uendab, kui kot»
kal. Issand teeb õigust ja kohhut kõigile röhhutuile. Temma
näidasS Omma lesid Mosesselle, Israeli lastele Omma
tahtmissi. Elde ja armulinne on Issand, pikkamelelinne ja
rohkest elde. Temma ei wihhasta mitte kunni otsani, ei
waena iggaweste. Temma ei teinud meile meie ülleast»
miSte järrele, ei tajsunud meile meie pattude järrele. Sest
taewa kõrgusse järrele maast kinnitas Issand Omma eldust
nende ülle, kes Tedda kartwad. Kui kaugel ommik õhtust
jeisab, nõnda kaugelle wiis Temma meie ülleastmissi. Kui
isia omma laste wastu elde on, nõnda on Issand elde
nende wastu, kes Tedda kartwad. Sest Temma tunneb
meie lomist, malletab et meie põrm olleme. S e innimenne,
kui rohhi on temma päwad, kui põllu õis, nõnda õitseb temma
möda; kui tuul ta ülle lähheb, ei olle tedda ennam, ja ta
ei tunne omma kohta ennam. Agga Issanda eldus on ig.
gawessest ajjast iggawesse ajjani nende ülle, kes Tedda kart.
wad, ja Temma õigus laste lasteni nende ülle, kes Temma
säedust peawad ja Temma käskussid mele tulletawwad, neid
tehha. Issand on taewas Omma troni walmistanud, ja
Temma kunningriik wallitseb kõikide ülle. Kiitke Issandat
kõik Temma Inglid, teie wäggewad kindlusega, kes teie
Temma sõnna tete, Temma sõnna eält kulete. Kiitke I s .
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sandat föif Temma wäed, Temma teenrid, kes teie Temma
tahtmist tete. Kiitke Issandat köik Temma te.ud iggas
Temma wallitsusse paigas; kida, mo ing, Issandat!

Jummala austus uskja issearranisse kaitsmisse eest.
Psalm 22 (23).
Issand on mo karjane, ja mul ei pudu middagi. Roh«
helisse kohha peale, sinna assutab Temma mind, wäikse we
jures kaswatab Temma mind ülless. Temma pörab mo inge ja
juhhatab mind se õigusse te peale Omma nimme pärrast.
Sest kui ma ka surma warju läbbi lähhen, ei pelga ma
kurja; sest Sinna olled minnuga; Sinnu kep ja Sinnu
sau, need trööstiwad mind. S a walmistud mo ette lauda
nende wastu, kes mo wastu külmad on; salwid mo pead
ölliga, ja So peker jodab mind, kui täielinne. J a Sinnu
eldus käib mo järrele köik mo ellu päwad, ja ma assutan
ennast Issanda kotta päwade pikkusenni.

Palwe eenkujju Kunniuga eest.
Psalm 19 (2«).
Sind kuulgu Issand kurbdusse päwal, sind kaitsku J a .
kobi Jummala nimmi. Ta saatku sulle abbi sest puhhast
paigast, ja Sionist seisku Temma sinnu eest, ja kuik so põlleta,
misse ohwer olgu Temmale raswane. Andku sulle Issand so
süddame järrele, ja täitku Temma kõiki so nõu. Meie same
ennast römustamma so lunnastamisse ülle ja ennast tõstma
Issanda meie Jummala nimmel. Täitku Issand kõiki so
palwid. Nüid tean ma, kui Issand Omma salwitut lun.
nastab; Ta kuleb tedda Ommast pühhast taewast; se lun»
nastaminne on Temma parrema käe wäe sees. Need wan.
kritte peal, ja need obbeöte peal, agga meie üiame appi I s .
sanda meie Jummala nimmel. Need said ümberlükatud
ja nemmad kukkussid; agga meie seisame ja olleme püsti.
Issand, lunnasta Kunninga!, ja kule meid sel päwal, kui
meie Sind appi üiame.
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Psalm «» CM).
Issand, Sinnn wae ülle romuStelleb ennast KunningaS,
ja Sinnu lunnastamisse ülle rZmustab temma ennast waga.
S a andsid lemmale temma süddame ihhaldammist, ja temma
su tahtmist ei kelanud Sinna; sest Sa õlled temmale ea
onnistamiffcga wastu tulnud; S a pannid temma pea peale
kroni kallist kiwwist. Temma pällus ellu Sinnu käest ja
Sinna andsid temmale päwade pikkust ajja ajjani. Suur on
temma au Sinnu lunnastamijse läbbi; au ja surust pannid
S a temma peale; sest Sinna andsid temmale õnnistust ajja
ajjani, romustad tedda So palle rõmuga. Sest Kunnin»
gas lotab Issanda peale ja se kõige Kõrgema eldusse sees
el wangu temma. ieidku Sinnu kassi kõiki Sinnu waenlaisi,
leidku Sinnu parrem kassi kõiki, kes Sind wihkäwwad. Sest
S a teed neid kui tulliseks ahjuks So palle ajjal; Issand
ukkab neid Omma wihhaga, ja tulli sööb neid arra. Ncnde
wilja äwwitab Temma ärra ma pealt, ja nende semet inni>
meõte laste seast; sest nemmad pörassid kurja So peale, pid°
dasid nou, agga nemmad ei jõua tedda täieks tehha. Sest
S a panned neid selga pörama (põggenemma), Omma wib«
buga «valmistad Sa nende näggu. Tõsta Ennast, c I s sand, Omma wäega, meie üllendamnie ja laulame Sinnu
wäggesid.
K u r b d u s p a t t u d e ü l l e , p a l w e I u m m a l a pole
allastamisse parrast k o h t u ees.
Psalm 37 (38).
Issand, ärra nuhtle mind omma äkkitsusse sees, ja ärra
trahwi mind Omma wihhaga. Sest Sinnu noled on mo
sisse tunginnud, ja Sa õlled Omma kät mo peale kinnitan»
nud. Ei õlle terwist mo lihha sees so wihha nä°u ees,
ei õlle rahhu mo luie sees mo pattude nä-u ees. Sest mo
ülleastmijfed on ülle mo pea läinud, kui raske korem on
nemmad rasked mo peal. Mo awad aiswad ja mäddanew.
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wad mo meletusse parrast. Ma küirltan kunni otsani, kõik
se pääw kõnnin ma murre sees. Sest mo potkad on
täis abbi, ja ei olle terwist mo lihha sees. Ma ollen
nõrk ja rohhutud kunni wägani, ma ullun omma süddame
ohkamisse sees. Issand, Sinnu ees on kõik mo ihhalda»
minne, ja mo ohkaminne ei olle Sul teadmatta. Mo südda
kohkub, mo jõu jättab mind mahha, ja mo silmade wal»
gus, ka se ei olle minnuga. Mo sõbrad ja mo liggimessed
tullewad otsekohhe mo liggi ja seiswad; ja mo suggulased
seiswad minnust kaugel; ja need pinawwad ennast, kes mo inge
otsiwad, ja kes mulle kurja otsiwad, rägiwad tühjust ja õppi»
wad kõik se pääw kawwalust. Agga minna, kui kurt, ei
kule, ja, kui tumm, ei te ma omma suud lahti. J a ol«
len, kui innimenne, kes ei kule, ja kelle suus ei olle wastu»
tammist; sest Sinnu peale, o Issand, lotan ma, Sinna
saad mind kuulma, o Issand minnu Jummal! Sest ma
ütlen, ärgu sagu ial ennast romustamma mo waenlased, ja
surelt räkimma, kui mo jallad wanguwad. Sest ma ollen
walmis awadelle, ja mo aigus on ikka mo ees. Sest ma
tunnistan omma ülleasimist, ja ma ollen murre sees omma
pattude pärrast. Agga mo waenlased ellawad ja sawad kan«
geks mo ülle, ja lähwad rohkemaks need, kes mind kaetsem»
wad ilm õigusteta. Tassudes mulle paljoa ea eest, pettawad
nemmad mind se pärrast, et ma eadust teen. Ärra jätta mind
mahha, o Issand minnu Jummal., ärra tazgane minnust
ärra. Kule mind mo abbiks, mo lunnastusse Issand!

Uskja ihhaldaminne ennast ühhendatta Iummalagga ja lotus Temma peale õnnetusse sees.
Psalm 4» (4«).
M i l kombel irwe we allikatte järrele ihhaldab, nõnda
ihhaldab mo ing Sinnu järrele, o Jummal. Mo ing jan«
nutab se wäggewa, se ellawa Jummala järrele; mil ajjal
tullen ja ilmun ma Jummala palle ette? Mo pijsarad on
mo leib mul pääw ja ö, kui mul ütteldakse igga pääw: kes
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on so Jummal? M a mõttlen selle peale ja wallan wälja mo
inge enda peale, kui ma lähhen ühhe immelikku asseme kohha
peale, ka Jummala kotta rõmu ja tunnistamisse pühhil»
sejja mürrina eale sees. Miks murretsed sa, mo ing? ja
miks irmutad sa mind? lota Jummala peale, sest meie
tunnistamme Tedda, mo palle lunnatztus, ja mo Jummal.
Mo enda jures kohkub mo ing; sepärrast mõtlen ma ta
peale Iordani ja Hermoni maalt ja se weikse mäe peält.
SüggawuS üiab süggawussele S o pöhjatumuste eäle sees.
Koik so korgussed ja S o wo»ud lähwad mo ülle. Pä»
wal kässib Issand Omma eldust, ja ösel tulleb Temma laul
minnust, palwe mo ellu Iummalalle. M a ütlen Iummalalle:
S a olled mo eestkostja, miks unnetad S a mind? ja miks käin
ma murre sees, kui waenlanne mind kurwastab? Kui tulleb
murda mo luid, söimawwad mind mo waenlassed, kui nemmad
igga pääw ütlewwad: kos on so Jummal? Miks murretsed sa,
mo ing? ja miks irmutad sa mind? lota Jummala peale, sest
meie tunnistamme Tedda, mo palle lunnastus, ja mo Jummal.
S e õiglasse õ n t f u s j a ü l l e k o h t u s t e u k k a t u s .
P s a l m «.
õnnis on se mees, kes ei lähhe üllekohhut nõusse ja
ei seisa pättuste te peal, ja ei ,'Stu pilkjatte istme peal;
waid kelle tahtminne on Issanda säedusse sees, ja kes 8p.
pib Temma säedust pääw ja ö. J a temma saab ollema,
kui se pu, mis on istutud wälja jookswa wede jure, mis
omma wilja ommal ajjal annab, ja temma leht ei kukku
mahha, ja kõik, mis temma teeb, siggineb. Ei olle nõnda
need autummad, ei nõnda; waid nemmad on kui põrm, mis
tuul ma peält ülless pillab. Sepärrast ei tõuse ülless need
autammad kohtu peäle, ei need pattused õiglaste nõu sisse.
Sest Issand tunneb õiglaste teed, ja nende autummade te
saab ukka.
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S e t ö e l i k k u l t viglasse j a iggawesse e l l u p ä r r i j a
loom.
Psalm 14 ( I 5 j .
Issand, kes ellab So ellumajja sees? ehk kes assutab
ennast So pühha mäe peale? Kes ilmlaitmatta käib, ja oi»
gust teeb, ja rõt rägib ommaS süddames. Kes ei walleta
omma kelega ja ei te kurja omma liggimessele, ja ei wotta
laimamist omma juurliste wastu.
Ukkatud on ta ees se kurri, agga ta austab neid, kes
Issandat kartwad; kes liggimessele wannub, ja sellest ennast
arra ei eida. KeS , omma rahha ei anna liguste peale ja
andid ilmsüitate wastu ei wLtta. KeS sedda teeb, ei se sa
wankumma iggaweõte.

I u m m a l annab pattussid andeks neile, kes neid
allandlikkult Temma ees tunnistatumad.
Psalm 31 (33).
Ontsad on need, kelle ülleastmissed andeks antud, ja
kelle pattud kattetud on! Onnis on se mees, kellele Issand
lemma pattu käcte ei tassu, kelle suus pettust ei õlle! Kui
ma wait ollin, lagguneffid mo luud, et ma kõik se pääw üidsin.
Sest pääw ja ö olli raskest So kassi mo peal; ma pöürsin
ennast kärsitussele, kui tungis mind ohhakas. M a sain
tundma omma ülleastmist, ja ma ei salgannud omma pattu. M a
üttelsln: ma tunnistan enda wastu mo ülleastmist Issandalle,
ja Sinna andsid andeks mo süddame abbi. Sepärrast pal»
lub Sind igga wagga eanöudlikkult ommal ajjal, ja sure
we upputujsel ei tulle se temma liggi. Sinna õlled mo war«
jupaik kurbdusse eest, mis mind eaks teeb; mo rõõm, päesta
mind neist, kes mind otsiwad. M a teen sind mõistlikkuks
ja juhhalan sind selle te peale, kelle peal sa käima pead,
kinnitan so peale Mo silmi. Ärge olge kui obbene, ja obbo«
esel, kellel möiStust ei õlle; päitsetegga ja ohhelikkuga tõmbad
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sa nende loua luid, mis so liggi ei tulle. Palju awi on pattu»
sel, agga kes Issanda peale lotab, selle ümber käib eldus. R3.
mustellege ennast Issanda ülle, ja romustagge ennast, teie õig»
lasseb, ja olge kidetud kõik teie, kes teie oiged ollete süddames.
G i olle kactsetta p ä t t u s t e õ n n e , w a i d o n w a d a t a

se otsa peale, mis üllekohtussid ja mis oiglassid
otab.
Krra wihhasta kurjade ülle, ja ärra kaetse neid, keS ülle»
kohhut tewad. Sest kui rohhi kuiwawad nemmad ruttu ärra, ja
kui taime rohhelus kukkuwad nemmad ruttu mahha, lota I s sanda peale, ja te ead, ja arri maad, ja sinna saad oitud ollema
temma rikkusse sees. Maitse Issandalle, ja Temma saab so süd«
dame pallumist täitma. Awwalda Issandalle omma teed, ja
lota Temma peale, ja Temma saab teggema. J a Temma saab
ettetoma so õigust, kui walgust, ja sinnu kohhut, kui keskpäwa.
Kula Issandat, ja pällu Tedda. Hrra wihhasta selle ülle, kes
korrale saab omma te peal, ühhe innimesse ülle, kes kassusüidust
teeb. Jae wihhast, ja jätta mahha äkkitsust, ärra wihhasta, el
kurja tehha; sest need kurjad sawad ukka, agga need, kesIõsanda
salliwad, need pärriwad maad. I a weel nattukenne, ja sedda pat,
tust ei sa ennam ollema, ja sa otsid temma kohta, ja sa ei leia tedda.
Agga need allandlikkud pärriwad maad, ja maitswad rahhu roh«
kust. S e pattune wahhib öiglasse peale, ja kirriötab ambid ta ülle;
agga Issand naerab ta ülle, sest Ta näeb ette, et temma pääw
tulleb. Need pattused tõmbawwad omma mõeka ja wennitawwad
omma wibbu, kukkutatta sedda kehwad ja wäest, ja tappa neid,
kes õiged on süddames. Mingu nende mõek nende enneste süddamesse, ja sadu katki murtud nende noled. Parrem on se õig»
lasse weidikenne, kui pättuste suur rikkus. Sest nende pal»
tuste käe warred sawad katki murtud, agga õiglassi kinnitab
Jummal. Issand teab nende ilmlaitmattade teed, ja nende pärrandus saab iggaweste ollema. Nemmad ei sa äbbisse kurjal aj»
jal, ja nälja päwadel sawad nemmad taidetud ollema;'sest pal»
tused sawad ukka; need Issanda waenlassed ühtlaisi^ kui nem.
ii
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niad ennast auStawwad ja tõstwad, kadduwad nemmad kaddu.
des kui suits. S e pattune lamab ja ei maksa taggasi; se oig.
lanne on elde ja annab. Sest need, kes tedda önnistawwad, pär«
riwad maad, agga need, kes Tedda wannuwad, sawad ukka. Is«
sandalt oiendakse innimesse jälgi, ja temma teed immuötab Ta
wäga. Kui temma kukkub, ei lö temma ennast russuks, sest Is«
sand toetab temma kät. Ma ollin noor, ja ollen wannaks sanud,
agga ma ei olle näinud, et õiglast mahha jäeti, ja et temma
seme leiba kerjass. Igga pääw allustab ja lainab se oiglanne,
ja temma seme saab õnnistusteks ollema. Taggane kurjast, ja te
ead, ja ella ajja ajjani. Sest Issand armastab õigust, ja Tem»
ma ei jätta mahha Omma waggasid; iggaweste sawad nemmad
oitud ollema; agga need üllekohtussed sawad ärra aetud sama,
ja need kurjad sawad ukka. Need oiglassed pärriwad maad, ja
ellawad temma peal ajja ajjani. S e õiglaste su rägib tarkust
ja temma keel juttustab õigust. Temma Jummala säedus on
temma süddames, ja temma jäljed ei kommasta. S e pattune
wahhib õiglaste peale ja otsib tedda tappa; agga Issandei jätta
tedda temma kätte, ja ei mõista tedda ukka, kui Ta temma peale
kohhut mõistab. Salli Issandat, ja pea Temma teed, ja Tem>
ma üllendab sind maad pärrima; kui sawad ukka need pattused,
sedda saad sa näggema. Ma näggin ühte kurja, kuida ta ennast tõS»
tis ja körgutas, kui tibanoni tseedrid, ja ma läksin möda, ja roata,
tedda ei olnud ennam, ja ma otsissin tedda, ja temma kohta ei
olnud emmam leida. Oia ilmsüitust, ja wata õigusse peale; sest
rahhulista innimessel on järreldust. Agga need üllekohtussed sa»
wad ühtlaisi ukka; nende kurjade jarreljäejad sawad ukka.
Nende LiglaSte lunnaslus on Issandalt, ja Temma on nende
kaitsja kurbdusse ajjal. J a neid aitab Issand, ja Temma päestab neid ja wõttab neid wälja kurjade seast, ja lunnaStab neid,
sest nemmad lootwad Temma peale.

Jummala issearrane eldus eldete wastu.
Psalm 4 0 (41).
õnnis on se, kes mõtleb waese ja kehwa peale; tedda saab
päestma Iss«nd kurjal päwal. Issand oidku ja ellataggu ja
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onnistaggu tedda ma peal, ja ärgu andku tedda temma waen.
laste katte. Issand aidaku tedda temma tõbbe wodi peal, kõiki
temma jangi porad S a temma tõbbe ajjal.
M a ütlen: Issand eida armu mo peale, parranda mo inge,
sest ma pattustassin So wastu. Mo waenlased rägiwad kurja
minnust: M i l ajjal surreb temma ja saab õtsa temma nimmi?
Ja temma tulleb watamma, tühjust rägib temma südda, temma
koggub endalle üllekohhut, lähheb wälja ja rägib ühtlaist. Minnu
peale sossistawwad kõik mo waenlased, minnu peale mõtlewwad
nemmad mul kurja, ühte kajsusüidlast sõnna pannewad nemmad
minnu peale; kas temma maggades ei mõtle üllesstõusta? Ka
mo rahhu mees, kelle peale ma lootsin, kes mo leiba sõi, rohkus»
tab wiwituisi mo waütu. Agga Sinna, o Issand, eida armu mo
peale, ja tõsta mind ülless, ja ma tahhan neile sedda tassuda.
Selle sees tunnen ma, et S a mind armastad, et mo waenlanne
ei rõmusta ennast mo ülle. Agga mind wõttad S a wastu mo
ilmsüitusse pärrast, ja Sa kinnitad mind So eeö iggaweste. Kibe»
tud on Issand Israeli Jummal ajjast ajjani; se sündku, sündku
(amen, amen.).

Nende õntsus, kes Issanda templis olletellewad.
«psalm 8 3 (84).
Kui armsad on Sinnu ellupaigad, o wäggede Issand! Mo
ing ihhaldab ja iggatseb Issanda owide järrele; mo südda ja mo
lihha rõmustawwad se ellawa Jummala ülle. Sest ka se lind
leiab majja, ja se päsukenne endalle pcjsa, kuhhu ta omma lopsu»
keisi panneb; need on Sinnu altarid, o wäggede Issand, mo Kun»
ningas ja mo Jummal! Ontsad on need, kes Sinnu majjas ella»
wad; iggawene ajjani kiitwad nemmad Sind. Õnnis on se mees,
kellel kaitsmist Sinnu jures on; kes omma süddamesse üllessmin»
nemist (Jerusalemma) panni. S e nuttu orgu, kohhe kohta ta tedda
panni; sest õnnistust annab se säedusse teggija. Nemmad lähwad
wäest wäele, ilmub jummalatte Jummal Slonis. Issand wag»'
gede Jummal, kule mo palwet, wõtta tedda wastu, Iacobi Ium»
mal. Meie kilp, wata, Jummal, ja wata S o salwitud palle
peale. Sest parrem on üks pääw Sinnu owide sees, kui tuhhad
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muidu; ma tahhan seista mo Iummala kojjaS üksi, kui ellada
pättuste ellupaigades. Sest eldust ja tossidust armastab Is«
sand Iummal, õnne ja au annab Temma; Issand ei risu easid,
kes kaiwad ilmsüitxsses. Issand, wäggede Iummal, onnis on
se innimenne, kes Sinnu peale lotab.

Issanda eldusse austus nende wastu, keS
Temma peale lvotwad.
«psalm 9© cv»).
Kes selle kõige Kõrgemnia abbi sees ellab, se owitab se taewasse
Iummala warju al. Ta ütleb Issandalle: Sa õlled mo kaitsja
ja mo warjupaik, mo Iummal, ja ma lotan Temma peale. Sest
Temma päeötab sind se püidja worgust, ja mässajja sõnnadest;
Õmma tibadegga warjab Temma sind, ja Temma firoa al lotad
sinna; jtza riistaga ümberpirab sind Temma tossidus. S a ei sa
kartma ölikku irmu, ei nolessid, mis päwal lendawwad; ei asja,
mis pimmedusses möda lähheb, ei karku, ei keskpäwa kurradit.
S o korwal kukkub tuhhat, ja ulk so parrem.il kael, agga sinnu
liggi ei sa temma tullema. Agga S a watad Ommasi!maga, ja
näed nende pättuste tajsumist; sest Sinna, o Issand, õlled mo
lotus, sedda kõige Kõrg^mmad teggid sa omma warjupaigaks.
E i tulle so jure kurri, ja aaw ei sa so ihhu liggi. Sest Omma
Inglissid saab Temma kaskma sinnu pärrast, sind oida kõige
so tede peal. Omma kätte peale sawad nemmad sind wötma,
el sa ial omma jalga kiwwi wastu ei lõuka. Nastiku ja maddu
ülle saadsinnaastumma, mahha tallamma löwwi ja ussi. Sest
nemmad lootsid Minnu peale, ja Minna tahhan neid päesta.
Minna tahhan neid katta, sest nemmad tundwad Minnu nimme.
Ta õikab Mo pole, ja M a fulen tedda; lemmaga ollen M a murre
sees, M a tahhan tedda wälja tõmmata ja tedda ausaks tehha.
Ma tahhan tedda täita päwade pikkusegga ja näidata talle
Mo lunnaStust.

I l m Iummala önnistamisseta ei w ö i so teggudel
eddanemist olla.
Psalm 1*6 (127). .
Kui Issand ei ehhita onet,siiswaewawwad ennast ilm as«
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jäta need ehhitajjad; kui Issand ei kaitse linna, siis wahhib
waht ilm asjata. I l m asjata on teil, warra üllesstõusta, ilm
asjata tousete teie ülless parrast istummist, süies tõbbe leiba; sest
omma armastuttele annab sedda maggaminne. Wata, Issanda
Parrandus on lapsed, se ihhu wilja and. Sest kui noled wag.
gewa käes, nõnda on lapsed koigutettuile. Õnnis on se, kes omma
ihhaldammist nendega täidab; nemmad ei sa äbbisöe, kui nem«
Mad omma waenlastega rägiwad warrawattes.

Ufkja kindlus taggakiusamiste sees, ja temma
troost Jummala kaitsmisse pärrast.
«psalm « « 017).
Issand on mo walgustus ja mo iunnastajja! Kedda pelgan
ma? Issand on mo ellu kaitsja! Kelle eest ehmatan ma? Kui
tullewad mo liggi need kurjad, et süia mo lihha, mo kurwastaj.
jad ja mo waenlajsed, siis wöimutummatawwad nemmad ja kuk»
kuwad nemmad. Kui wapnendab ennast mo wastu wäggi, siis ei
pelga mo südda; kui tõuseb mo wastu tülli, siis lolan ma Temma
peale. Ühte pallun ma Issandalt, sedda otsin ma, ellada Is«
sanda kojjas kõik mo ellu päwad, ja nähha Issanda illu ja Tem>
ma pühha templit wadata. Sest Temma kattis mind Omma
ellupaigas mo kurjal päwal, kattis mind Omma ellupaiga salla»
dusses, kalju peale tõstis Temma mind; ka nüid,' wata, tõstab
Ta mo pead mo waenlaste ülle; ma lähhen ja ohwcrdan Temma
ellupaigas kidu ja öikamisse ohwrit, laulan ja üian Issandalle.
Kule, o Issand mo ealt, "kellega ma oikan, eida armu mo peäle,
ja kule mind. Sulle ütleb mo südda: ma otsin Issandat, mo
näggu otsib Sind, Sinnu pallet, o Issand, otsin ma. Ärra
pöra Omma pallet minnult, ja ärra laggane wihhaga Omma
sullase poolt; olle mo abbimees, ärra lükka mind ärra, ja ärra
jätta mind mahha, o Jummal, mo iunnastajja! Sest mo issa
ja mo emma on mind mahha jätnud, agga Issand saab mind
üllesswötma. Panne mind, o Issand, Omma säedujse te peale,
juhhata mind se oige leraa peale mo waenlaste pärrast; Ärra
anna mind nende katte, kes ingeS mo wastu külmad on; walle,
tunnistawad tõuswad ülless mo waStu, ja nemmad walleta».
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wad endalle wallet. Ma ussun nähha Issanda ead nende ella»
watte maal. Salli Issandat, mehhestelle ennast, ja kinnitaggu
ennast so südda, ja salli Issandat.
öiglasse troost J u m m a l a ikkaffe kaitsmisse
pärrast.
Psalm I»© ( i * l ) .
Ma tõstan omma silmi maggede pole, kosi mo abbi tulleb.
Mo abbi tulleb Issandalt, Kes taewast ja maad lõi. Temma
ei lasse so jälgi wankumissele, ja ei uinu, sind kaitstes. Wata,
ei uinu ja ei magga S e , Kes Israeli kaitseb. Issand kaitseb
sind, Issand on so katja so parremal kael. Päwal ei sa sind
päike põlletamma, egga ösel ku. Issand kaitseb sind kõige kurja
eest, so inge kaitseb Issand. Issand kaitsebsinnusisseminnemistja
sinnu wäljaminnemist nüidsest ajjast sanik kunni iggaweste ajjani.
^Vhkaminne se t a e w a issama j ä r r e l e .
Psalm 136 (,37).
Babüloni jõedel, seal istussime meie, ja nutsimme
meie, kui meil Sion mele tulli; rcmmelkatre külge temma
keskel pannime meie omma errelit. Sest seal küssisid meilt
laulu sõnnu need, kes meid wangi wisid, ja laulussid need,
kes meid weddasid; laulge meile Sioni lauludest. Kuida lau»
lame meie Issanda laulu wõeral maal? Kui ma sind, o Ieru.
salem, unnetan, sagu unnctud mo parrem kassi. Jagu mo keel
mo su lae külge, kui ma sind mele ei tulleta, kui ma ei panne
Jerusalemma otsekui mo rõmu allustusseks. Mõtle, o Issand,
Edomi laste peale Jerusalemma päwal, kes üttelsid: laggas.
lagge, laggastagge tedda kunni lemma põhjani ärra. S a
waene Babüloni tüttar, onnis on se, kes sulle annab sedda so
andmisi, mis sa meile andsid! Onnis on se, kes so lapsi wõttab
ja>kiwwi wastu paiskab.

Jummala eesmurre uskja eest, ja temma wäljawallitseminne iggawcffe ellule.
Psalm 138 (130).
Issand, S a katsub mind läbbi, ja tunned mind; S a hirnud mo
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istummist ja moüllesstõuSmist. S a mõistad mo mõttid jo kau.
gelt; mo teed ja mo seismist ümberpirad S a , ja kõiki mo käimissi
näed S a ette. Sest polle sõnna mo kele peal: wata, Issand,
Sa tead kõiki tullewal ja kõiki wanna; S a olled mind lönud, ja ol«
led Omma kät mo peäle pannud. So mõistust immetakse min»
nust, lemma on kinnitud, ma ei sa ta jure. Kuhhu lähhen ma
So Waimu eest? ja So palle eest kuhhu jooksen ma? lähhen
ma ülless taewa, siis olled S a seal; lähhen ma alla põrgu, siis
olled S a seal. Wõttan ma koidu tiwad, ja assutan ma ennast se
merre wiimse otsa järe, ka seal juhhatakõ mind So kassi, ja peaks
mind So parrem kassi. J a ütlen ma: kas ei katta mind pirn»
medus, siis on ka ö walgus mo rõmul; sest pimmedus ei katta
So ees, ja ö paistab kui pääw; sest kui pimmedus, nõnda on
ka walgus. Sest Sinna olled mosissimestlönud, mind ülless»
wõtnud mo emma ihhust. M a tunnistan S i n d , sest Sinna
olled irmsalt Ennast näitnud; immelikkud on Sinnu te>ud,
ja minnu ing teab sedda wäga. Ei olle salla So ees mo lu,
mis S a salla lõid, ei mo liikme ma allufel. Mo ilm»tehtud»ol.
lemist näggid So silmad, ja Sinnu ramatus ollid kõik üllesskirju.
tud, ja päwade ulka arwatud, ja ühtegi polnud weel nende ulgas.
M u ! on wäga ausad So sõbrad, o Jummal, wägga kinnitud
on nende wallitsus, loen ma neid, ja ülle liwa lähwad nemmad
rohkeks. M a tõusen ülless, ja weel ollen ma Sinnuga. Kui S a
lööksid pattusid,oIummal,siiswerre mehhed tagganegge minnust.
Sest teie ollete wihhased omma mõttete sees, nemmad wõtwad
tühjuselle So linnassid. Kas ei pea ma mitte wihkamma neid,
o Issand, kes Sind wihkawwad, ja põlgamma So waenlaisi?
Täielisse wihhaga wihkan ma neid, ja nemmad on mo waenlas.
sed. Katsu mind, o Issand, ja wata mo süddant läbbi, nõuta
mind, ja mõista mo tesid; ja wata, kas on üllekohtu te mo sees,
ja juhhata mind se iggawesse te peale.
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