ÕIGEUSU PALVERAAMAT
I
IGAPÄEVASED KODUSED PALVED
Hommikupalved
Kui sa oled unest ärganud, siis enne iga teist tööd jää seisma vaga
meelega, mõtle, et seisad Jumala ees, kelle silm kõike näeb, ja ütle ristimärki
tehes:
Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Pärast seda oota natuke, kuni su tunded rahunevad ja maised asjad
mõttest lahkuvad ning siis loe ruttamata ja südamelise tähelepanuga need
palved:
Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale meie pühade isade
palvete pärast. Aamen.
Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim, kes Sa igas paigas oled ja
kõike täidad. Sina headuste allikas ja Eluandja, tule ja ela meie sees, ja
puhasta meid kõigist pahedest ja päästa meie hinged, oh Armuline*.
Püha Jumal, püha Vägev, püha Igavene 1, heida armu meie peale. (kolm korda)
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kõigepüham Kolmainus Jumal, heida armu meie peale. Issand, puhasta meid meie
pattudest, Valitseja, anna andeks meie üleastumised; Püha, tule ja arsti meie nõtrused
oma nime pärast.
Issand, heida armu (kolm korda)
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud saagu Sinu nimi, tulgu meile Sinu riik,
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna
meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie andeks anname oma
võlglastele, ja ära lase meid sattuda kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
Kolmainu troparid 1. viisil
Unest üles tõustes langeme me Sinu ette, Helde, ja laulame Sulle, Vägev, seda
inglite laulu: Püha, püha, püha oled Sina, Jumal, heida armu meie peale
Jumalasünnitaja palvete pärast.
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. **
Sina, Issand, aitasid mu voodist ja unest üles, valgusta mu mõistust ja südant ning
tee lahti mu huuled, et ma Sulle, püha Kolmainus, laulaksin: Püha, püha, püha oled
Sina, Jumal, heida armu meie peale Jumalasünnitaja palvete pärast.
Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. ***

*

Ülestõusmispühast nelipühini selle asemel kolm korda: Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga
surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Ülestõusmispühadele järgneval nädalal
lauldakse tavaliste palvete asemel paasatunnid (lk )
1
Või …püha Surematu
**
Mõnikord lühendatud: Au…
***
Mõnikord lühendatud: Nüüd…

Äkitselt tuleb Kohtumõistja ja igaühe teod saavad avalikuks; seepärast hüüame me
kartusega kesköösel: Püha, püha, püha oled Sina, Jumal, heida armu meie peale
Jumalasünnitaja palvete pärast.
Issand, heida armu (12 korda)
1. palve
Unest üles tõustes tänan ma Sind, püha Kolmainus Jumal, et Sa oma rohke helduse
ja pika meele pärast ei ole vihastanud minu, laisa ja patuse peale, ega lasknud mind
hukka minna mu pattudes, vaid oled ka nüüd, nagu alati, minu vastu armuline olnud
ja üles aidanud minu, kes ma tundetult maas lamasin, et ma hommikul võiksin Su ette
astuda ja Sinu väge kiita. Valgusta ka nüüd mu mõistuse silmad, tee lahti mu huuled,
et ma Su sõna tundma õpiksin, Su käske mõista võiksin ja Sinu tahtmist täidaksin, ja
laulaksin Sulle kõigest südamest ja kiidaksin Sinu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nime,
nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tulge, kummardagem meie Kuninga ja Jumala ette;
tulge, kummardagem ja langegem Kristuse, meie Kuninga ja Jumala ette;
tulge, kummardagem ja langegem Kristuse, meie Kuninga ja Jumala enese ette.
50. (51.) Taaveti laul
Jumal, ole mulle armuline oma suure helduse pärast ja kustuta mu üleastumised
oma rohke halastuse pärast. Pese mind hästi mu ülekohtust ja puhasta mind mu
patust, sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on mu ees alati. Sinu vastu
ükspäinis olen ma pattu teinud ja teinud seda, mis paha Su silme ees, seepärast oled
Sa õige oma sõnades ja võidad kohtus. Vaata, ülekohtus olen ma sigitatud ja patus on
mu ema mind ilmale toonud. Vaata, Sa armastad tõde ja ilmutad mulle oma salajast,
varjatud tarkust. Piserda mind iisopiga, et ma puhtaks saaksin, pese mind, et ma
läheksin valgemaks kui lumi. Anna mulle rõõmustamise ja rõõmu sõnumeid kuulda,
siis rõõmustavad mu rõhutud luud-kondid. Pööra oma pale kõrvale mu pattudest ja
kustuta ära kõik mu üleastumised. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees
siiras vaim. Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Anna mulle tagasi rõõm sinu lunastusest ja kinnita mind oma juhataja Vaimuga. Ma
õpetan Sinu teid üleastujatele ja jumalakartmatud pöörduvad Su poole. Jumal, mu
lunastuse Jumal, vabasta mind veresüüst, siis mu keel laulab rõõmsasti Su õigusest.
Issand, tee lahti mu huuled, siis kuulutab mu suu Sinu kiitust. Sest kui Sa tahaksid
ohvrit, ma annaksin; põletamisohvrist ei ole Sul head meelt. Jumala meelepärane
ohver on rõhutud vaim, murtud ja alandatud südant Jumal ei põlga. Tee head Siionile
oma head meelt mööda, ehita üles Jeruusalemma müürid. Siis on Su meele pärast
õiguseohvrid, ohvriannid ja põletamisohvrid; siis tuuakse härjavärsse Su altarile.
Usutunnistus
Mina usun ainu Jumala, Isa, kõigeülalpidaja, taeva ning maa ja kõige nähtava ja
nähtamatu Looja sisse.
Ja ainu Issanda Jeesuse Kristuse, Jumala ainusündinud Poja sisse, kes Isast on
sündinud enne kõiki aegu. Valgus Valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast
sündinud, mitte loodud, Isaga üheloomuline ja kelle läbi kõik loodud on.
Kes meie, inimeste, ja meie lunastamise pärast on maha tulnud taevast, lihasse
saanud Püha Vaimu ja Neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud.
Kes meie pärast on risti löödud Pontiuse Pilatuse ajal ja kannatanud ning maha
maetud ja üles tõusnud kolmandal päeval kirjade järele.

Ja kes on üles läinud taeva ja istub Isa paremal käel.
Ja kes jälle tuleb auga kohut mõistma elavate ja surnute üle ja kelle riigil ei saa
lõppu olema.
Ja Püha Vaimu, Issanda, Elulooja sisse, kes Isast välja läheb, keda ühtlasi Isa ja
Pojaga kummardatakse ja austatakse ja kes prohvetite läbi rääkinud on.
Üheainsa püha kogumaapealse ja apostliku Koguduse sisse.
Ma tunnistan ühte ristimist pattude andeksandmiseks.
Ootan surnute ülestõusmist.
Ja tuleva aja elu. Aamen.
2. Püha Makarius Suure palve
Sinu juurde, Inimesearmastaja Issand, tõttan ma unest üles tõustes ja ruttan Su
tahtmist täitma Sinu armu abil ning palun Sind: Ole mulle abimeheks igal ajal iga asja
juures ja hoia mind iga maise kurja teo ning kuradi kavaluse eest. Lunasta mind ja vii
mind oma igavesse Kuningriiki, sest Sina oled mu Looja ning iga hea asja muretseja
ja andja, Sinu peale ükspäinis loodan ma ja Sulle annan au nüüd, ikka ja igavesti.
Aamen.
3. Püha Basilius Suure palve
Issand, kõigeülalpidaja, vaimude ja kõigi lihalikkude Jumal, kes Sa kõrges elad ja
alandlikkude peale vaatad, südamed ja neerud läbi katsud ja inimeste salajasi
südamemõtteid põhjani tunned, Sa alguseta ja igavene valgus, kelle juures ei ole
muutuste ega vahetuse varju; Sina ise, surematu Kuningas, võta vastu meie palved,
mis me Su rohke armu peale lootes Sulle praegusel tunnil roojaste huultega toome, ja
anna meile andeks meie patud, mis me oleme teinud teo, sõna või mõttega, meelega
või kogemata ning puhasta meid kõigest liha ja vaimu roojasusest. Lase meil ärksa
südame ja selge meelega kogu selle elu öö mööda saata, meil, kes me ootame Sinu
ainusündinud Poja, meie Issanda, Jumala ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse valget ja
avalikku kohtupäeva, kui kõikide Kohtumõistja tuleb auhiilguses igaühele maksma
tema tegude järgi, et Ta ei leiaks meid magamast ja laisklemast, vaid valvamast ja
tegemast ja et me oleksime valmis Tema rõõmu ja jumaliku au kotta minema, kus
hõiskajate hääl on lakkamatu ja Sinu palge ärarääkimatu ilu nägijate rõõm sõnul
väljendamatu. Sest Sina oled tõeline valgus, kes kõiki valgustab ja pühitseb ning Sind
kiidab lauldes iga olevus igavesti. Aamen.
5. Palve kaitseinglile
Püha ingel, mu viletsa hinge ja mu patuse elu karjane, ära jäta maha mind, patust,
ära tagane mu juurest mu roojase elu pärast, ära lase kurja vaimu mu üle meelevalda
saada ega sureliku ihu läbi mind kiusata. Kinnita mu vaest ja nõrka kätt ning juhata
mind lunastuse teerajale. Oo Jumala püha ingel, mu viletsa hinge ja ihu hoidja ja
kaitsja, anna andeks mulle kõik mu teod, millega ma sind olen kurvastanud kogu oma
eluajal ja ühtlasi möödaläinud ööl tehtud patud. Kaitse mind tänasel päeval ja hoia
mind kõigi vaenlase kiusamiste eest, et ma ühegi patuga Jumalat ei vihastaks, ning
palu minu eest Issandat, et Ta kinnitaks mind oma kartuses ning mind, oma sulast,
oma helduse vääriliseks arvaks. Aamen.
6. Palve kõigepühamale Jumalasünnitajale
Kõigepüham Jumalasünnitaja, mu Valitsejanna, aja minu, oma alandliku ja kehva
teenija, viletsast südamest ja pimedast mõistusest oma pühade ja vägevate palvetega

ära nukker meel, unustus, rumalus, laiskus ning kõik pahad, ropud ja teotavad mõtted.
Kustuta mu himude leek, sest ma olen vaene patune. Päästa mind mu rohketest
kurjadest mõtetest ja nõudest ning hoia iga kurja teo eest. Sest sind kiidavad õndsaks
kõik sugupõlved ja su kallist nime austatakse igavesti. Aamen.
Pane tähele: Kui sul on vähe aega ja sa pead varsti oma tööde juurde asuma, on
parem, kui loed neist palvetest osa tähelepanu ja vaga meelega kui kõik rutuga ja
tähelepanuta.
Nimipühaku* appihüüdmine
Püha N., palu minu eest Jumalat, sest ma tõttan hoolega sinu – kiire abimehe ja
meie hingede eestpaluja juurde.
Laul kõigepühamale Jumalasünnitajale
Jumalaema Neitsi, rõõmusta, Maarja, kes sa oled armu saanud. Issand
olgu sinuga, õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili,
sest sina oled ilmale toonud meie hingede Lunastaja.
Risti pealaul
Lunasta, oh Issand, oma rahvast ja õnnista oma pärisosa. Anna võitu
ristirahvale tema vaenlaste üle ja kaitse oma ristiga oma kogudust.
Siis tee palvet oma vaimuliku isa, oma vanemate, sugulaste, ülemate,
heategijate, tuttavate, haigete, ja muresolijate tervise ja pääsemise eest. Kui
tahad, siis loe aga järgmised palved:
Mõtle, Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, oma armu ja helduse peale, mis
on igavesest ajast, ja mille pärast said Sa inimeseks, võtsid kannatada
ristivalu ja surma meie, patuste, lunastuseks, surnuist üles tõusid, läksid üles
taeva ja istud Jumal Isa paremal käel ning võtad kuulda nende alandlikke
palveid, kes Sind kõigest südamest appi hüüavad. Pööra oma kõrv mu poole
ja kuule minu, Su vääritu teenija, alandlikku palvehäält, mida ma Sulle toon
vaimulikuks ohvriks kogu Su rahva eest.
Esiteks mõtle oma püha, kogumaapealse ja apostliku Koguduse peale,
mille Sa oled omandanud oma kalli verega. Kinnita, toeta, laienda ja kasvata
teda, anna talle rahu ja ära lase põrguhaua väravatel ta üle iialgi võitu saada.
Kaota kirikulõhed, vaigista paganate pealetungid, kisu välja eksiõpetuse
taimed ja tee need tühjaks oma Püha Vaimu väega.
Kaota kirikulõhed, lase ristirahval üheks saada, hoia oma rahvast uskmatuse
ja ilmaliku meele eest, näita oma Püha Vaimu väega lahkuskude ekslikkust.
Kummardus.
Päästa, Issand, ja heida armu kogu maailma peale. Vaigista sõjad ja
mässamised, anna rahvastele rahu ja üksmeelt. Hoia inimesi Sinu loodu
rüüstamise ega rüvetamise eest. Kaitse kõiki taudide, maavärisemise,
veeuputuse ja muude õnnetuste eest. Kummardus.
Päästa, Issand, ja heida armu meie Jumalast kaitstud Eestimaa peale, hoia
teda iga vaenlase ja vastase eest ning juhi kogu rahvast headuse, tõe ja usu
poole. Heida armu meie presidendi, valitsuse, riigikogu, kaitseväe ja kõigi
*

S.o. selle püha inimese, kelle oled saanud ristimisel, salvimisel (või vahel ka hiljem) oma taevaseks
eestpalujaks ehk kaitsepühakuks. Kui sa ei tea, kes on su taevane eestpaluja, on hea seda preestrilt
küsida.

peale, kes vastutavas ametis on. Varja rahuga nende valitsust, anna nende
südamesse rahu ja headust Sinu püha Kiriku ja kogu Su rahva vastu, et ka
meie nende vaikse valitsuse all rahulikku ja vaikset elu elaksime
jumalakartuses ja õiguses. Kummardus.
Päästa, Issand, ja heida armu pühima patriarhi N. (?), meie ülipühitsetud
metropoliidi N., (piiskop N.), ning kõigi üleilmse õigeusu Koguduse
kirikupeade, piiskoppide, preestrite ja diakonite ning kirikuteenrite peale,
keda Sa oma vaimulikku karja hoidma oled seadnud, ja nende palvete pärast
heida armu ja päästa mind, patust. Kummardus.
Päästa, Issand, ja heida armu mu vaimuliku isa N. peale ja tema pühade
palvete pärast anna mulle andeks mu patud. Kummardus.
Päästa, Issand, ja heida armu NN. (siinkohal palveta oma elus olevate
vanemate, vendade, õdede, laste, sugulaste, ristivanemate, ristilaste ja
sõprade eest) peale ja anna neile oma ajalikku ja taevalikku head.
Kummardus.
Päästa, Issand, ja heida armu vanade ja noorte, vaeste, vaeslaste, leskede ja nende
peale, kes on haiged, mures, ahastuses, vaevas ja vangis ning kes on langenud viina
või meelemürkide orjusse, samuti nende peale, keda Sinu ja usu pärast taga
kiusatakse.
Mõtle nende peale, tule nende juurde, kinnita ja lohuta neid ja anna neile pea oma
väega läbi kergendust, vabasta ning päästa nad. Kummardus.
Päästa, Issand, ja heida armu nende peale, kes mind vihkavad ja taga kiusavad
ning mulle kurja teevad, ja ära lase neil minu, patuse, pärast hukka saada.
Kummardus.
Valgusta oma tundmise valgusega neid, kes (jumalaeitusest ?) või eksiõpetustest
sõgestatuna on taganenud õigeusust ning too nad jälle oma püha, kogumaapealse ja
apostliku Koguduse liikmeiks. Kummardus.
Palved surnute eest
Mõtle, Issand, siit elust lahkunud õigeusu piiskoppide ja kõigi peale, kes
vaimulikuametis ja mungapõlves Sind on teeninud ja lase neid puhata oma igavestes
elupaikades ühes Sinu pühadega. Kummardus.
Mõtle, Issand, NN. (palveta oma uinunud vanemate, sugulaste ja tuttavate eest)
peale. Anna neile andeks kõik nende patud, mis nad on teinud meelega või kogemata
ja kingi neile oma kuningriiki ja igavese õndsuse osa ning Sinu otsatu ja õndsa elu
maitsmist. Kummardus.
Mõtle, Issand, ka kõigi õigeusklike peale, kes siin ja kõikjal puhkavad ja kes on
uinunud igavese elu lootuses. Asuta nad oma pühade hulka, kus paistab Sinu palge
valgus ja heida armu ka meie peale kui hea ja Inimesearmastaja. Kummardus.
(Mõtle, Issand, ka nende peale, kes Sind tundmata on uinunud ja päästa nad,
missuguse viisiga Sa ise tead ?). Kummardus.
Anna, Issand, patud andeks kõigile meie vanematele, vendadele ja õdedele, kes on
lahkunud enne meid usus ja ülestõusmise lootuses ning lase neid jääda igaveseks
mälestuseks. (Kolm korda).
Palvete lõpetamine
On kohus tõesti õndsaks kiita sind, Jumalasünnitaja, sind, ikka õnnistatut,
laitmatut ja meie Jumala Ema, kes sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam

kui seeravid, kes sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid, sind,
tõelist Jumalasünnitajat austame meie.
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, heida armu! (Kolm korda)
Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale oma kõigepuhtama
Ema, meie vagade ja jumalakartlike isade, püha N. (päeva pühakud kirikukalendri
järgi) ning kõigi oma pühade palvete pärast. Aamen.
Igapäevane patutunnistus (võib lugeda pärast hommikupalveid või muul ajal)
Ma tunnistan Sinule, mu Issand, Jumal ja Looja, pühas Kolmainus kiidetud ja
kummardatud Isale, Pojale ja Pühale Vaimule üles kõik patud, mis ma olen teinud
igal oma elupäeval, igal tunnil ja ka praegu teo, sõna või mõttega, nägemise,
kuulmise, haistmise, maitsmise, katsumise ja kõigi oma ihu ja hinge
meeletundmistega, kõik, millega ma olen pahandanud Sind, oma Jumalat ja Loojat
ning oma ligimese vastu ülekohut teinud. Neid kahetsedes astun ma end süüdi
tunnistades Sinu, mu Jumala, ette ja tahan meelt parandada. Aita mind, aita mind, oh
Issand, mu Jumal, ma palun Sind alandlikult silmapisaratega: anna andeks mu tehtud
patud ja päästa mind neist kõigist lahti kui helde ja Inimesearmastaja.
2. Söögipalved
Enne sööki lauldakse või loetakse
Meie Isa…või:
Kõikide silmad loodavad, Issand, Sinu peale / ja Sina annad neile nende rooga
omal ajal. / Teed lahti oma rohke käe ja täidad kõik, mis elab, heameelega.
Mõlema järel:
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, heida armu! (Kolm korda)
Kristus Jumal, õnnista oma teenijate rooga ja joomaaega, sest Sina oled püha
alati, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. *
Pärast sööki:
Meie täname Sind, Kristus, meie Jumal, et Sa oled toitnud meid oma maapealse
heaga, ära jäta meid ilma ka oma taevariigist. Vaid nagu Sa oma jüngrite sekka tulid
neile rahu andes, tule ka meie juurde, Lunastaja, ning päästa meid.
Au… nüüd…
Issand, heida armu! (Kolm korda)
Kiidetud olgu meie Jumal, kes halastab ja toidab meid oma rikkalikest andidest
alati, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
3. Õhtupalved
*

Kui preester on ligi, öeldakse pärast sõnu: Issand, heida armu! (Kolm korda) Õnnista! ja preester loeb
toiduõnnistamise sõnad ning õnnistab lauda ristimärgiga. Muul juhul õnnistab lauda pereisa või mõni
auväärsem juuresolija, tehes kolme kokkupandud sõrmega toidu üle ristimärgi. Samuti ütleb preester
tänusõnad: Kiidetud olgu meie Jumal, kes halastab…

Palvete alguse kohta käivad samad märkused, mis hommikul.
Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale meie pühade isade
palvete pärast. Aamen.
Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim, kes Sa igas paigas oled ja
kõike täidad. Sina headuste allikas ja Eluandja, tule ja ela meie sees, ja
puhasta meid kõigest roojusest ja päästa meie hinged, oh Armuline*.
Püha Jumal, püha Vägev, püha Igavene, heida armu meie peale. (kolm korda)
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kõigepüham Kolmainus Jumal, heida armu meie peale. Issand, puhasta meid meie
pattudest, Valitseja, anna andeks meie üleastumised; Püha, tule ja arsti meie nõtrused
oma nime pärast.
Issand, heida armu (kolm korda)
Au…nüüd…
Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud saagu Sinu nimi, tulgu meile Sinu riik,
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna
meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie andeks anname oma
võlglastele, ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
Troparid
Heida armu meie peale, Issand, heida armu meie peale, sest meie, patused, ei
mõista midagi eneste est kosta, vaid toome Sulle, Valitseja, üksnes seda palvet: Heida
armu meie peale!
Au…
Issand, heida armu meie peale, sest Sinu peale me loodame. Ära vihasta raskelt
meie üle ja ära tuleta meelde meie ülekohtutegusid, vaid vaata ka täna meie peale
armulikult ja päästa meid meie vaenlastest, sest Sina oled meie Jumal ja meie oleme
Sinu rahvas, kõik sinu kätetöö ja hüüame appi Sinu nime.
Nüüd…
Ava meile armu-uks, õnnistatud Jumalasünnitaja, et meie, kes sinu peale loodame,
hukka ei saaks, vaid sinu läbi pääseksime hädadest, sest sina oled ristirahva lunastus.
Issand, heida armu! (12 korda)
1. Püha Makarius Suure palve
Igavene Jumal ja kogu loodu Kuningas, kes Sa mu kõlblikuks tegid ka praegust
hetke näha saama, anna mulle andeks patud, mis ma olen sel päeval teinud sõna, teo
või mõttega ja puhasta, Issand, mu vaene hing igast liha- ja vaimuroojusest. Anna
mulle, Issand, sel öösel rahulikku und, et ma oma viletsast voodist üles tõustes
teeniksin Sinu kõigepuhtamat nime kõik oma elupäevad ja võidaksin ära lihalikud ja
vaimulikud vaenlased, kes minu kallale kipuvad. Ja päästa mind, Issand, tühjade,
roojastavate mõtete ja kurjade ihalduste eest. Sest Sinu – Isa, Poja ja Püha Vaimu –
päralt on riik, vägi ja au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
2. Püha Antiokuse palve
Sa Kõigeülalpidaja, Isa Sõna, Jeesus Kristus, kes Sa ise täiuslik oled! Ära jäta
oma rohke helduse pärast mind, oma sulast, iialgi maha, vaid hinga alati minus. Oh
Jeesus, Sa oma lammaste hea Karjane, ära anna mind mao kiusata ja ära jäta mind
*

Ülestõusmispühast nelipühini selle asemel kolm korda: Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga
surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud.

saatana meelevalda, sest minu sees on hukatuse seeme. Sina, kummardatud Issand
Jumal, püha Kuningas Jeesus Kristus, kaitse mind, kui ma magan, oma kustumatu
valgusega, Su Püha Vaimuga, kellega Sa oma jüngreid valgustasid. Anna, Issand, ka
mulle, Su vääritule teenijale, lunastust, kui ma voodis magan. Valgusta mu mõistust
oma püha evangeeliumi tundmise valgusega, mu hinge armastusega Su risti vastu, mu
südant Su sõna puhtusega, mu ihu Su ilmsüütu kannatusega, hoia mu meelt Su
alandlikkusega ja aita mind õigel ajal üles Sind kiitma. Sest Sina oled üliaustatud
ühes oma algusetu Isa ja kõigepühama, hea ja elavakstegeva Vaimuga nüüd, ikka ja
igavesti. Aamen.
3. Palve
Issand, meie Jumal, anna mulle andeks kõik, mis ma sel päeval sõna, teo või
mõttega pattu olen teinud, sest Sina oled helde ja Inimesearmastaja. Saada mulle
rahulist ja vaikset und, läkita oma kaitseingel, kes mind kõige kurja eest varjaks ja
hoiaks, sest Sina oled meie hingede ja ihude kaitsja ja Sulle, Isale, Pojale ja Pühale
Vaimule anname meie au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
4. Püha Johannes Kuldsuu palved ööpäeva tundide arvu järgi*
Issand, ära jäta mind ilma oma taevasest varast.
Issand, päästa mind igavesest piinast.
Issand, anna mulle andeks, mis ma meele või mõtte, sõna või teoga olen pattu
teinud.
Issand, päästa mind igasuguse rumaluse, unustuse, arguse ja kivise tuimuse
paelust.
Issand, päästa mind kõigist kiusatustest.
Issand, valgusta mu südant, mille kurjad himud on sõgedaks teinud.
Issand, mina kui inimene olen pattu teinud, aga Sina kui helde Jumal, mu hinge
nõtrust nähes, heida armu minu peale.
Issand, saada oma arm mulle abiks, et ma kiidaksin Su nime.
Issand Jeesus Kristus, kirjuta mind, Su teenijat, eluraamatusse, ja lase mul surra
õndsat surma. ( või: anna mulle õndsat elulõppu).
Issand, mu Jumal, kui ma pole Sinu ees ka midagi head teinud, lase mul oma
armu väel head hakatust teha.
Issand, kasta mu südant oma armu kastega.
Taeva ja maa Issand, mõtle oma kuningriigis minu, Sinu patuse, häbiväärt ja
roojase teenija peale. Aamen.
Issand, võta mind vastu, kui ma pattu kahetsen.
Issand, ära jäta mind maha.
Issand, ära saada mind hädasse (või: kiusatusse/ /hoia mind kiusatuse/kiusamise
eest)
Issand, anna mulle häid mõtteid.
Issand, anna mulle silmapisaraid, surmatunni meelespidamist ja meele härdust.
Issand, anna mulle patutunnistuse-meelt. (?)
Issand, anna mulle alandlikkust, kasinust ja sõnakuulmist.
Issand, anna mulle kannatlikkust, suuremeelsust (pikameelsust?) ja tasadust.
Issand, istuta minusse, minu südamesse, heategude juur – Sinu kartus.
*
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Issand, tee mind kõlblikuks armastama Sind kõigest hinge ja mõistuse väest ja
täitma kõiges Sinu tahtmist.
Issand, varja mind mõningate inimeste, kurjade vaimude, patuhimude ja muude
pahade asjade eest.
Issand, Sa tead, et Sa teed nõnda, nagu tahad; sündigu siis Sinu tahtmine ka
minus, patuses. Aamen.
5. Palve kõigepühamale Jumalasünnitajale
Helde Kuninga helde Ema, kõigepuhtam ja õnnistatud Jumalasünnitaja Maarja,
vala mu patusesse hinge oma Poja ja Jumala armu ning juhata mind oma palvete läbi
head tegema, et mu edaspidine eluaeg patuta mööda läheks ja et ma sinu abiga,
Jumalasünnitaja Neitsi, paradiisi leiaksin, sa ainus puhas ja õnnistatu.
6. Palve pühale kaitseinglile
Kristuse ingel, mu püha kaitsja ja mu hinge ja ihu varjaja, anna mulle andeks kõik
patud, mida ma sel päeval olen teinud, ja päästa mind kurja vaenlase kavalusest, et
ma ühegi patuga oma Jumalat ei pahandaks. Palu minu, patuse ja vääritu teenija eest,
ja tee mind kõlblikuks kõigepühama Kolmainu Jumala, minu Issanda Jeesuse
Kristuse Ema ning kõigi pühade armu ja heldust saama. Aamen.
Lõpupalved
Sulle, Sõjaülemale, kes sa meie eest võitled, Jumalasünnitaja, toome meie,
sinu sulased, võidulaulu ja meie päästmise eest hädadest tänulaulu. Aga sina,
kellel võitmatu vägi on, päästa meid ära kõigist hädadest, et meie su poole
hüüaksime: Ole rõõmus, sa abielutundmatu Pruut.
Kõigeausam Ikkaneitsi, Kristuse, meie Jumala, Ema, vii oma palved Su
Poja ja meie Jumala ette, et Ta päästaks sinu läbi meie hinged.
Kogu oma lootuse panen ma sinule, Jumalaema, kaitse mind oma varju
all.
Valgusta mu silmi, Kristus Jumal, et ma ei uinuks surmale, et mu
vaenlane ei ütleks: Ma sain võimust ta üle!
Jumal, ole mu hinge kaitsja, sest ma kõnnin hulga võrkude keskel. Päästa
mind neist lahti ja lunasta mind, helde, kui Inimesearmastaja.
Mu lootus on Isa, mu varjupaik Poeg, mu kaitse Püha Vaim; Sa püha
Kolmainus Jumal, au olgu Sulle!
Siis tee palvet oma vaimuliku isa, oma vanemate, sugulaste, ülemate,
heategijate, tuttavate, haigete, ja muresolijate tervise ja pääsemise ning enda
murede eest või loe järgmine palve.
Vähenda, unusta, anna andeks, oh Jumal, meie patud, mis me oleme
teinud meelega või kogemata, teadmisega või teadmata, päeval või öösel,
meele või mõttega; anna meile kõik andeks kui helde ja Inimesearmastaja.
Inimesearmastaja Issand, anna andeks neile, kes meid vihkavad ja meile
kurja teevad. Tee head neile, kes meile head teevad. Täida meie vendade,
õdede ja sugulaste palved, mida nad oma lunastuseks paluvad, ja anna neile
igavest elu. Külasta haigeid ja anna neile tervist. Juhata neid, kes merel on,
saada neid, kes reisivad. Kaitse meie kodumaad. Anna patud andeks neile,
kes meid teenivad ja meile head teevad. Ole oma suure helduse pärast

armuline neile, kes meil, väärituil, palusid enda eest palvet teha. Mõtle,
Issand, kõikide meie vanemate, vendade ja õdede peale, kes enne meid on
siitilmast lahkunud, ja lase neil puhata seal, kus Sinu palge valgus paistab.
Mõtle, Issand, meie vendade ja õdede peale, kes on vangis ja hoia neid kõigi
hädade eest. Mõtle, Issand, kõigi peale, kes toovad kasu ja teevad head Sinu
pühadele kirikutele, täida nende palved nende lunastuseks ja anna neile
igavene elu. Mõtle, Issand, ka meie, Sinu alandlike, patuste ja vääritute
sulaste peale, valgusta meie mõistust Sinu tundmise valgusega ja juhata meid
oma käskude teerajale meie kõigepühama Jumalasünnitaja ja Ikkaneitsi
Maarja ja kõigi Sinu pühade palvetel, sest Sina oled kiidetud igavesti.
Aamen.
Varja mind, Issand, oma kalli ja elavakstegeva risti väega ja hoia mind
kõige kurja eest!
Kui hakkad uinuma, siis ütle:
Sinu kätte, Issand Jeesus Kristus, mu Jumal, annan ma oma vaimu. Sina
ise õnnista mind ja halasta mu peale ning anna mulle igavest elu. Aamen.

III KAANON JA AKAFIST KÕIGEMAGUSAMALE JEESUSELE
Kaanon 2. viisil
1. LAUL
Irmos: Ükskord uputas Kõigekõrgema vägi / kõik vaarao sõjaväe mere põhja ära, /
aga lihakssaanud Sõna / hävitas patu, kõige kurjuse allika ära; / nõnda on kõrgesti
austatud Issand oma au üles näidanud.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Kõigemagusam Jeesus Kristus, pikameelne Jeesus, arsti mu hinge haavad ja
rõõmusta, rohkeltarmuline Jeesus, mu südant, ma palun Sind, Jeesus, mu Lunastaja, et
ma päästetud saades Sind kiidaksin.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Kõigemagusam Jeesus Kristus, tee mulle lahti patukahetsuse uks,
Inimesearmastaja Jeesus ja võta vastu mind, kes ma Su ette maha langen ja härdalt,
Jeesus, mu Lunastaja, oma eksimusi andeks palun.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Kõigemagusam Jeesus Kristus, kisu mind välja, Jeesus, kavala pahareti käest ja
lase mul Su au paremal poolel seista, Jeesus, mu Lunastaja, ja päästa mind pahemal
käel seismisest.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh Valitseja, kes sa Jeesuse Jumala ilmale tõid, palu oma kõlbmatute teenijate
eest, et meie, roojased, sinu palvete läbi, Puhas, piinast pääseksime ja igavese au
osaliseks saaksime.
3. LAUL
Irmos:Viljakandmatu paganarahva kogudus / oli nagu tühi kõrb. / Aga Sinu tulemise
läbi, Issand, hakkas ta otsekui lilleke õitsema. / Temas on ka minu süda kinnitatud.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!

Kuule, mu Inimesearmastaja Jeesus, oma teenijat, kes härda meelega hüüab ja
päästa mind, mu Jeesus, hukkamõistmisest ja piinast, ainus pikameelne, oh
kõigemagusam ja rohkelt helde Jeesus.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Võta vastu, mu Jeesus, oma teenija, kes silmapisaraid valades Su ette maha langeb
ja lunasta, mu Jeesus, mind, meeleparandajat ning päästa mind, Issand, põrgust, oh
kõigemagusam ja rohkelt helde Jeesus.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Eluaega, mu Jeesus, mis Sa mulle oled andnud, olen ma patuhimudes mööda
saatnud, mu Jeesus, aga ära tõuka mind ära, vaid kutsu mind enese juurde, ma palun,
Issand, oh kõigemagusam ja rohkelt helde Jeesus.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid!
Oh Neitsi, kes sa mu Jeesuse ilmale tõid, palu, et ma saaksin päästetud põrgust, sa
ainus hädaliste eestseisja, kes sa Jumalast armu oled saanud ja tee mind, Laitmatu,
lõppematu elu vääriliseks.
4. LAUL
Irmos: Mitte saadik ega ingel, / vaid Sa ise, Issand, tulid Neitsist lihasse / ja lunastasid
minu, inimese, täiesti ära. / Seepärast hüüan ma Su poole: / au olgu Sinu väele, oh
Issand.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Arsti, mu Jeesus, minu hingehaavad, ma palun Sind, ja päästa mind lahti, mu
helde Jeesus, hingehukkaja pahareti käest ning lunasta mind.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Ma olen pattu teinud, mu kõigemagusam ja armuline Jeesus, päästa mind, kes ma
Sinu varju alla tõttan, pikameelne Jeesus, ja tee mind Sinu Kuningriigi vääriliseks.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Keegi pole nõnda pattu teinud, mu Jeesus, nagu mina, vilets, aga nüüd langen ma
paludes Su ette. Päästa mind ja tee mind, mu Jeesus, elu pärijaks.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid!
Oh Kõigistkiidetu, kes sa Issanda Jeesuse sünnitasid, palu Teda, et Ta päästaks
piinast kõiki, kes sind kiites laulavad ja sind tõesti Jumalasünnitajaks nimetavad.
5. LAUL
Irmos: Kristus, mu Lunastaja, Sa nende valgus, kes pimeduses on, Sa nende lunastus,
kel pole lootust! Sinu juurde tõttan ma hommikul vara, rahu Kuningas, valgusta mind
oma valgusega, sest teist Jumalat peale Sinu ei tunne mina.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Sa oled, mu Jeesus, mu mõistuse valgus, Sa oled mu lootuseta hinge pääsemine,
mu Lunastaja, Sina, Jeesus, päästa piinast ja põrguhauast ära mind, kes hüüan:
Lunasta, mu Jeesus Kristus, mind viletsat.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Üleni aututesse patuhimudesse langedes hüüan ma Su poole, mu Jeesus: Sina,
Jeesus, siruta välja oma avitav käsi ja tõmba välja mind, kes hüüan: Lunasta, mu
Jeesus Kristus, mind viletsat.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Mu meel on roojastatud, mu Jeesus, ma hüüan Su poole: Puhasta mind patu
roojusest ja päästa kurjuse sügavusest, kuhu ma teadmatusest /mõistmatusest,
teadmata, kogemata ex agnōsias/ olen langenud, mu Lunastaja Jeesus, ja lunasta
mind, ma palun Sind.

Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid!
Oh Jumalasünnitaja Neitsi, kes sa Jeesuse ilmale tõid, palu Teda, et Ta lunastaks
kõik õigeusulised, mungad ja abielurahva, ja päästaks põrgust need, kes hüüavad:
Peale sinu ei tunne meie teist kindlat eestseisjat.
6. LAUL
Irmos: Ma pöörlen patu sügavuses / ja hüüan appi Sinu äramõõtmatut armusügavust: /
tõmba mind välja hukatusest, oh Jumal.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Mu rohkelt armuline Jeesus Kristus, võta mind patukahetsejat vastu, Issand Jeesus,
ja lunasta mind ning tõmba mind välja hukatusest, oh Jeesus.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Mu Jeesus, keegi pole nii hukas nagu mina, vilets, oh Inimesearmastaja Jeesus,
aga Sina, Jeesus, lunasta mind.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Mu Jeesus, ma olen enam patuhimusid teeninud kui Manasse ja tölner, oh mu
Jeesus, enam kui röövel ja Niineve rahvas.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid!
Kõigepuhtam Neitsi, ainus laitmatu, kes sa mu Jeesuse Kristuse sünnitasid,
puhasta mind, roojast, nüüd oma palvete iisopiga.
1. Kondak
Issand, Sa Sõjaülem ja põrguhaua Võitja, / et Sa mu igavesest
surmast päästnud oled / toon ma Sulle tänulaulu, Su loodu ja sulane. / Aga
Sina, kellel ütlemata arm on päästa mind ära kõigist hädadest, kes ma Su
poole hüüan: // Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale!
1. Iikos
Oh inglite Looja ja vägede Issand, tee lahti mu mõistmatu meel ja keel Su
kõigepuhtama nime kiituseks nõnda nagu Sa vanal ajal kurdi ja kidakeelse kõrvad ja
keele lahti tegid, ja see ütles, seda viisi hüüdes:
Kõigeilmelisem Jeesus, Sa inglite imestelemine; / kõigevägevam Jeesus, Sa
esivanemate päästmine.
Kõigemagusam Jeesus, Sa peavanemate ülistus; / kõigeausam Jeesus, Sa
kuningate tugevus.
Kõigearmsam Jeesus, Sa prohvetite kuulutuste tõekssaamine; / kõigeimelisem
Jeesus, Sa märtrite vägevus.
Kõigetasasem Jeesus, Sa munkade rõõm; / kõigearmulisem Jeesus, Sa preestrite
magusus.
Kõigeheldem Jeesus, Sa paastujate kasinus; / kõigemagusam Jeesus, Sa vagade
rõõmustus.
Kõigekallim Jeesus, Sa abielutundmatute inimeste /neitsipõlve pidajate/ elu
puhtus; / igavene Jeesus, Sa patuste pääsemine.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale!
2. Kondak:

Kuidas Sa, Issand, lesknaise peale halastasid, kui nägid Sa teda haledasti nutmas ja
äratasid üles ta poja, keda matmisele kanti, nõnda halasta ka minu peale,
Inimesearmastaja ja ärata üles mu pattudest surmatud hing, kes hüüab: Halleluuja.
2. Iikos
Filippus tahtis mõista mõistetamatut Mõistust ja ütles: Issand, näita meile Isa! Aga
Sina ütlesid talle: Nii kaua aega olen Ma teie juures ja sa ei ole veel ära tundnud, et
Isa on Minus ja Mina Isas. Seepärast, Äramõistmatu, hüüan ma kartusega Su poole:
Jeesus, Sa igavene Jumal; / Jeesus, Sa kõigevägevam Kuningas.
Jeesus, Sa pikameelne Valitseja; / Jeesus, Sa kõigearmulisem Lunastaja.
Jeesus, mu kõigeheldem kaitseja; / Jeesus, puhasta mu patud.
Jeesus, kustuta maha mu üleastumised; / Jeesus, anna andeks mu ülekohtused
teod.
Jeesus, mu lootus, ära jäta mind maha; / Jeesus, mu avitaja, ära tõuka mind ära.
Jeesus, mu Looja, ära unusta mind; / Jeesus, mu Karjane, ära kaota mind ära.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale!
3. Kondak
Oh Jeesus, kes Sa ehtisid väega ülevalt Jeruusalemmas olevad apostlid, ehi ka
mind, kes ma heategudest alasti olen, oma Püha Vaimu soojusega ja lase mul
armastusega Sulle Halleluuja.
3.Iikos
Oh Jeesus, kes Sa rikas oled heldusest, Sa kutsusid enese juurde tölnerid, patused
ja uskmatud. Ära põlga nüüd ka mind, nende sarnast, vaid võta, nagu kallist salvi,
vastu seda laulu:
Jeesus, Sa võitmatu vägi; / Jeesus, Sa otsatu arm.
Jeesus, Sa kaunis ilu; / Jeesus, Sa ärarääkimata armastus.
Jeesus, Sa elava Jumala Poeg; / Jeesus, heida armu minu, patuse, peale.
Jeesus, võta kuulda mind, kes ma ülekohtus olen sigitatud; / Jeesus, puhasta mind,
kes ma patus olen ilmale toodud.
Jeesus, õpeta mind kõlvatut; / Jeesus, valgusta mind, pimedat.
Jeesus, puhasta mind roojast; / Jeesus, aita üles mind, kadunut.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale!
4. Kondak
Peetrus, kelles kahtluste torm tõusis, oli uppumas. Aga kui ta Sind, Jeesus, nägi
ihus olevat ja vete peal kõndivat, siis tundis ta ära, et Sa oled tõeline Jumal, ja
päästvast käest kinni haarates, hüüdis: Halleluuja.
4. Iikos
Kui pime kuulis Sind, Issand, tee peal mööda kõndivat, siis hüüdis ta: Jeesus,
Taaveti Poeg, heida armu minu peale; / ja Sa kutsusid tema ja tegid lahti ta silmad.
Valgusta oma armuga ka minu südame vaimulikud silmad, kui ma hüüan Su poole ja
ütlen:
Jeesus, Sa taevas olejate Looja; / Jeesus, Sa maa peal olevate Lunastaja.
Jeesus, Sa sügavuses olejate võitja; / Jeesus, Sa kogu loodu kaunistaja.
Jeesus, mu hinge trööstija; / Jeesus, mu mõistuse valgustaja.
Jeesus, mu südame rõõmustus; / Jeesus, mu ihu tervis.
Jeesus, mu Lunastaja, lunasta mind; / Jeesus, mu valgus, valgusta mind.

Jeesus, päästa mind igast piinast; / Jeesus, lunasta mind kõlvatut.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
5. Kondak
Kuidas Sa, Jeesus, meid oma jumaliku verega vana seaduse vandest lunastasid,
nõnda päästa meid sellest võrgust, mille sisse madu on lihahimude, .... ja paha nukra
meele läbi püüdnud meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.
5. Iikos
Kui heebrea lapsed nägid inimese kujul seda, kes oma käega inimese on loonud ja
tundsid Temas ära Valitseja, siis ruttasid nad Talle palmiokstega au andma,
“Hosianna!” hüüdes; / aga meie toome Sulle laulu, nõnda üteldes.
Jeesus, Sa tõeline Jumal; / Jeesus, Sa Taaveti Poeg.
Jeesus, Sa kõigeausam Kuningas; / Jeesus, Sa veatu Tall.
Jeesus, Sa kõigeimelisem Karjane; / Jeesus, minu hoidja mu lapse põlves.
Jeesus, mu toitja mu noorus põlves; / Jeesus, mu au mu vanas eas.
Jeesus, mu lootus mu surma tunnil; / Jeesus, mu elu pärast minu surma.
Jeesus, mu trööst Su kohtu ajal; / Jeesus, mu ihaldus, ära saada mind siis häbisse.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
6. Kondak
Jumalast juhatatud kuulutajate kuulutust ja sõnu täites, ilmusid Sa, Jeesus, maa
peale. Sa elasid, oh Mahutamatu, ühes inimestega ning võtsid meie tõved enda peale.
Me oleme nõnda Su haavade läbi terveks saanud ja õppinud laulma: Halleluuja.
6. Iikos
Sinu tõe valgus on maailmale paistnud ja kuradi pettus ära aetud, sest ebajumalate
kujud, kes Sinu väge, Lunastaja, ära ei kannatanud, langesid maha. Aga meie,
päästetud saades, hüüame Su poole:
Jeesus, Sa tõde, mis pettuse ära kaotab; / Jeesus, Sa valgus, mis on ülem kui kõik
valgused.
Jeesus, Sa Kuningas, kes kõikide väest vägevam oled; / Jeesus, Sa Jumal, kes ikka
armuline oled.
Jeesus, Sa eluleib, toida mind näljast; / Jeesus, Sa mõistmise allikas, jooda mind
janust.
Jeesus, Sa hõiskamise riie, ehi mind kaduvas põlves olejat; / Jeesus, Sa
rõõmukuub, kata mind kõlbmatut.
Jeesus, Sa palvete täitja, anna, et ma pattude pärast nutaksin; / Jeesus, keda otsijad
leiavad, otsi üles mu hing.
Jeesus, Sa lahtitegija koputajatele, tee lahti minu, viletsa, süda; / Jeesus, Sa patuste
Päästja, puhasta mu üleastumised.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
7. Kondak
Kui Sa tahtsid ilmutada igavesest ajast varjul peetud saladuse, siis viidi Sind,
Jeesus, nagu lammas tappa; / ja nagu tall, kes on vait oma niitjate ees, ei teinud Sa
oma suud lahti. Aga kui Jumal tõusid Sa surnuist üles ja läksid auga üles taeva ning
äratasid ühes enesega üles ka meid, kes hüüame: Halleluuja.
7. Iikos

Meile ilmunud Looja näitas loodu olevat imelise: Ta sai Neitsist seemneta lihasse
ja tõusis üles surnuist, haua pitserit lahti tegemata ning tuli ihus apostlite juurde läbi
kinnipandud uste. Seepärast laulame me imestelles:
Jeesus, Sa haaramatu Sõna; / Jeesus, Sa äraseletamatu Sõna.
Jeesus, Sa kättesaamatu vägi; / Jeesus, Sa äramõistmatu tarkus.
Jeesus, Sa ärarääkimata jumalikkus; / Jeesus, Sa kõigekõrgem isandlikkus.
Jeesus, Sa võitmatu kuninglikkus; / Jeesus, Sa otsatu valitsus.
Jeesus, Sa kõigeülem vägevus; / Jeesus, Sa igavene meelevald.
Jeesus, mu Looja, halasta mu peale; / Jeesus, mu Lunastaja, lunasta mind.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
8. Kondak
Nähes Jumalat imeliselt inimeseks saanud olevat, taganegem kaduvast maailmast
ja tõstkem oma meel jumalike asjade poole; / sest Jumal on sellepärast maa peale
tulnud, et viia taevasse meid, kes Talle laulame: Halleluuja.
8. Iikos
Äraarvamatu Jumala Poeg oli täielikult maa peal ja jäi siiski taevasse, kui Ta oma
tahtmist mööda meie pärast kannatas ja oma surmaga meie surma ära surmas ning
oma ülestõusmisega andis elu neile, kes laulame:
Jeesus, Sa südame magusus; / Jeesus, Sa ihu tugevus;
Jeesus, Sa hinge ilu; / Jeesus, mõistuse nobedus;
Jeesus, Sa südametunnistuse rõõm; / Jeesus, Sa kindel lootus;
Jeesus, Sa igavene mälestus; / Jeesus, Sa kõrge kiitus;
Jeesus, mu ülem au; / Jeesus, mu igatsus, ära lükka mind ära;
Jeesus, mu Karjane, otsi mind üles; / Jeesus, Lunastaja, lunasta mind.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
9. Kondak
Kogu inglite loomus kiidab taevas alati Su kõigepühamat nime, Jeesus, hüüdes:
“Püha, püha, püha!” Aga meie maa peal hüüame põrmulike huultega: Halleluuja.
9. Iikos
Kaunilt kõnelejaid näeme me kui hääleta kalu Su ees vait olevaid, Jeesus, meie
Lunastaja, sest nad ei mõista seletada, kuidas Sa oled ühtaegu muutumatu Jumal ja
täielik inimene. Aga meie, selle saladuse üle imestelles, hüüame usuga:
Jeesus, Sa igavene Jumal; / Jeesus, kuningate Kuningas.
Jeesus, valitsejate Valitseja; / Jeesus, elavate ja surnute Kohtumõistja.
Jeesus, Sa nende lootus, kes lootuseta on; / Jeesus, Sa nutjate trööstija.
Jeesus, Sa vaeste au; / Jeesus, ära mõista mind hukka mu tegude järele.
Jeesus, puhasta mind oma armu pärast; / Jeesus, aja minult ära nukker meel.
Jeesus, valgusta mu südame mõtted; / Jeesus, anna mulle surma meelespidamist.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
10. Kondak
Tahtes maailma päästa, tulid Sa, Päevatõusmine Kõrgelt /kõigekõrgem
hommikupäike/, pimeda õhtu poole, meie loomuse juurde ja alandasid ennast
surmani. Seepärast on ka Su nimi ülendatud üle iga nime ja Sa kuuled hüüdmas kõiki,
kes taevas ja maa peal on: Halleluuja.

10. Iikos
Oh igavene Kuningas, tõeline Trööstija Kristus, puhasta meid kõigest roojusest,
nagu Sa puhastasid kümme pidalitõbist ja tee meid terveks, nagu Sa tegid terveks
tölner Sakkeuse rahaarmastaja südame, et me laulaksime Sulle, härda meelega
hüüdes:
Jeesus, Sa hukkaminematu varandus; / Jeesus, Sa lõppematu rikkus.
Jeesus, Sa vägev toit; / Jeesus, Sa ikkavoolav jook.
Jeesus, Sa vaeste kate; / Jeesus, Sa lesknaiste avitaja.
Jeesus, Sa vaeslaste eestseisja; / Jeesus, Sa vaevanägijate abi.
Jeesus, Sa teekäijate õpetaja; / Jeesus, Sa merel reisijate juhataja.
Jeesus, Sa tormist aetavate rahu; / Jeesus Jumal, aita üles mind langenut.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
11. Kondak
Mina vääritu toon Sulle haledat laulu, ma hüüan Su poole kui Kaanani naine:
Jeesus, heida armu minu peale! Mitte tütar, vaid mu ihu on patuhimudest, nagu kurjast
vaimust, hirmsasti vaevatud ja viha tulest põlemas. Anna tervist mulle, kes ma Su
poole hüüan: Halleluuja.
11. Iikos
Paulus, kes Sind, teadmatuse pimeduses olejate valgustajat, esiti taga kiusas,
tundis Sinu jumaliku hääle väge ja ta nobe hing sai valgustatud. Valgusta niisamuti ka
minu hinge pimedad silmad, kes hüüan:
Jeesus, mu kõigetugevam Kuningas; / Jeesus, mu kõigevägevam Jumal.
Jeesus, mu igavene Issand; / Jeesus, mu kõigeausam Looja.
Jeesus, mu kõigeparem Õpetaja; / Jeesus, mu kõigeheldem Karjane.
Jeesus, mu kõigearmulisem Valitseja; / Jeesus, mu heldesüdameline Lunastaja.
Jeesus, valgusta mu himudest pimestatud meeletundmised; / Jeesus, tee terveks
mu ihu, mis patumuhke kannab.
Jeesus, puhasta mu meel tühjadest mõtetest; / Jeesus, hoia mu süda kurjade
himude eest.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
12. Kondak
Anna mulle oma armu, oh Jeesus, Sa kõigi võlgade kustutaja ja võta vastu mind,
patukahetsejat, nagu Sa võtsid vastu Peetruse, kes Sinu ära oli salanud. Kutsu enese
juurde mind, kes ma olen meelt heitmas, nagu Sa kutsusid vanal ajal Pauluse, kes
Sind taga kiusas ja võta kuulda mind, kes Su poole hüüan: Halleluuja.
12. Iikos
Lauldes Sinu inimesekssaamisest, kiidame meie kõik Sind ja usume ühes
Toomaga, et oled Sa Issand ja Jumal, kes istud üheskoos Isaga ja tuled kohut mõistma
elavate ning surnute üle. Tee mind siis kõlblikuks Su paremal käel seisma, mind, kes
nõnda hüüan:
Jeesus, Sa igavene Kuningas, heida armu minu peale; / Jeesus, Sa healõhnaline
õis, täida mind hea lõhnaga.
Jeesus, Sa armas soojus, soojenda mind; / Jeesus, Sa igavene tempel, kata mind.
Jeesus, Sa valge riie, ehi mind; / Jeesus, Sa kaunis pärl, pane mind hiilgama.
Jeesus, Sa kalliskivi, pane mind särama; / Jeesus, Sa Õigusepäike, valgusta mind.

Jeesus, Sa püha valgus, tee mind hiilgavaks; / Jeesus, päästa mind hinge ja ihu
tõbedest.
Jeesus, aita mind lahti vaenlaste käest; / Jeesus, päästa mind kustumata tulest ja
igast muust igavesest piinast.
Jeesus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.
13. Kondak
Oo kõigemagusam ja rohkelt helde Jeesus! Võta vastu see meie lühike palve, nagu
Sa võtsid vastu lesknaise kaks veeringut ja hoia oma pärisosa nähtavate ja
nähtamatute vaenlaste eest, võõrrahva pealetungimise, tõve ja nälja, iga kurbuse ja
surmatooja haava eest ning päästa tulevast piinast kõiki, kes Sulle hüüavad:
Halleluuja.
See kondak loetakse kolm korda. Siis loetakse jälle 1. iikos Oh inglite Looja...ja 1.
kondak Issand, Sa Sõjaülem...
7. LAUL
Irmos: Kui Duura orus kuldkuju teeniti, siis põlgasid kolm noormeest jumalakartmatu
käsu ära. Ehk nad küll tulle heideti, jahutas neid kaste ja nad laulsid: Kiidetud oled
Sina, meie vanemate Jumal!
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Oh Kristus Jeesus, keegi ei ole maa peal ealeski nõnda pattu teinud nagu, mu
Jeesus, mina, vilets ja hukkaläinu olen pattu teinud. Seepärast, mu Jeesus, hüüan ma
Su poole: Ole armuline mulle, kes ma laulan: Kiidetud oled Sina, meie vanemate
Jumal!
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Oh Kristus Jeesus, naeluta mind, ma palun, Su kartuse külge, mu Jeesus, ja juhata
mind vaiksesse sadamasse, et ma päästetult Sulle, mu helde Jeesus, laulaksin:
Kiidetud oled Sina, meie vanemate Jumal!
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Oh Kristus Jeesus, kümme tuhat korda olen ma Sulle, mu Jeesus, tõotanud meelt
parandada, aga ma, vilets, olen valetanud. Seepärast, mu Jeesus, hüüan ma Su poole:
Valgusta mu tuima hinge, oh Kristus, Sa vanemate Jumal.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid!
Oh Kõigepuhtam, kes sa Kristuse Jeesuse imelisel viisil ja üle loodud seaduste
ilmale tõid, palu Teda, oh Neitsi, et Ta mu loomuvastased patud andeks annaks, et ma
päästetult hüüaksin: Kiidetud oled Sina, kes sa Jumala ihu poolest /lihas/ ilmale tõid.
8. LAUL
Irmos: Seda Jumalat, kes heebrea noormeeste juurde tulisesse ahju maha tuli ja
tuleleegid kasteks muutis, laulge kõik Issanda teod kui Issandat ja ülistage Teda
igavesti.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Ma palun Sind, mu Jeesus: Nagu Sa, oh Jeesus, patuse naise paljudest pattudest
lahti päästsid, nõnda päästa, mu Jeesus Kristus, lahti ka mind ja puhasta mu roojane
hing, oh mu Jeesus.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Ennast rumalate himude alla heites olen ma, oh Jeesus, rumalaks saanud ja ma,
vilets, olen tõesti, mu Lunastaja Jeesus, patuhimude läbi lojuste sarnaseks muutunud.
Seepärast, Jeesus, päästa mind rumalusest.

Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Ma olen, oh Jeesus, hingehukkajate röövlite kätte sattunud ja jäänud ilma Jumala
kootud riidest, mu Jeesus, ning olen haavatult maas; vala mu peale, mu Kristus, õli ja
veini.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid!
Oh Jumalasünnitaja Maarja, kes sa minu Jumalat ja Jeesust Kristust äraseletamatul
viisil kandsid, palu alati Teda, mehetundmatu Neitsi, et su teenijad ja kiitjad hädadest
pääseksid.
9. LAUL
Irmos: Jumalast sündinud Jumala Sõna, kes tuli oma ärarääkimata tarkuses uuendama,
puuvilja söömise läbi hirmsasti hukatusse langenud Aadamat; Seda, kes pühast
Neitsist ärarääkimata viisil meie pärast lihasse sai, kiidame meie, usklikud, ühel
meelel lauludega.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Ma olen, mu Jeesus, teinud enam häbituid ja nurjatuid tegusid kui Manasse, tölner,
patune naine, kadunud poeg ja röövel, mu helde Jeesus, aga Sina, mu Jeesus, tule
mulle appi ja päästa mind.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Mina, vilets, olen, mu Jeesus, enam patuhimusid orjanud kui kõik, kes Aadama
ajast saadik, enne Seadust, oh Jeesus, Seaduse ajal ja pärast Seadust ning armu ajal
pattu on teinud; aga Sina, mu Jeesus, päästa mind oma õigete otsuste läbi.
Kõigemagusam Jeesus, päästa meid!
Ärgu saagu ma, oh mu Jeesus, ärarääkimata aust lahutatud, ärgu saagu
ma, Jeesus, pahemal käel seisma, kõigemagusam Jeesus, vaid võta mind, mu
Kristus Jeesus, oma lammaste hulka, kes Su paremal käel seisavad ja anna
mulle rahu kui armuline.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid!
Palu, Jumalasünnitaja, ainus mehetundmatu Neitsi Maarja, Jeesust, keda sa oma
ihus kandsid, palu Teda, oh Puhas, kui oma Poega ja Loojat, et Ta heidaks armu ja
päästaks meid, kes sinu juurde tõttame, kiusatustest ja hädadest ning igavesest tulest.
Valguselaul
Oh Jeesus, Sa tarkuse ja mõistuse andja, vaeste toitja, vaeslaste eestseisja, haigete
arst, tee terveks ja valgusta, Jeesus, mu südant, mis on kaetud patuhaavadega ja
lihahimude mädaga, ja päästa mind.
Au... nüüd...
Oh Neitsi, valgusta mu mõistust ja südant sinust koitnud Valguse hiilgusega, mis
ajab minust ära patupimeduse ja laiskuseudu.

IV KAANON JA AKAFIST KÕIGEPÜHAMALE JUMALASÜNNITAJALE
Pealaul 8. viisil
Kui peaingel sai vaimus salaja käsu, tõttas ta Joosepi kotta ja ütles abielutundmatule
Neitsile: See, kes maha tulles taevast nõtkutas, mahub muutumatult ja tervelt sinu
sisse. Et ma näen Teda sinu emaihus sulase kuju võtvat, kardan ma väga ja hüüan su
poole: Ole rõõmus, abielutundmatu Pruut!

Kaanon 4. viisil
1. LAUL
Irmos: Ma teen oma suu lahti ja ta saab täis Vaimu; ma ütlen sõna Kuninga Ema auks
ja tahan kaunisti püha pidada ning igavesti tema imetegudest laulda.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Kui Kaabriel nägi sind, oh Puhas, Kristuse elavat raamatut, mis Vaimu pitserit
kannab, hüüdis ta nõnda: Ole rõõmus, sa rõõmu vastuvõtja, kelle läbi esiema needuse
alt lahti päästetakse.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Neitsi, Jumala Pruut, sa Aadama ülesavitamine, põrguhaua
surmamine. Ole rõõmus, Kõigepuhtam, sa kõikide Kuninga aukoda; ole rõõmus,
Kõigeülalpidaja tuleleegisarnane aujärg.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, sa närtsimatu õis, sa ainus, kes kasvatasid healõhnalise õuna. Ole
rõõmus, kes sa hea hõngu, kõikide Kuninga, ilmale tõid, abielutundmatu Neitsi, sa
maailma pääsemine.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, sa puhtuse varandus, kelle läbi me oma langemisest üles tõusime; ole
rõõmus, Valitsejanna, sa kallilõhnaline lill, mis usklikke rõõmustab, heahõnguline
suitsutusrohi ja kallis salv.
3. LAUL
Irmos: Oh Jumalasünnitaja, sa elav ja kuivamatu allikas, kinnita neid, kes sulle kiitust
lauldes vaimulikult püha peavad ja su jumaliku au sees tee nad kõlblikuks aukroone
pärima.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, kes sa tõesti nagu puutumatu põld jumaliku viljapea kasvatasid; ole
rõõmus, sa elav toidulaud, mis eluleiba kandis; ole rõõmus, ikkavoolav eluvee allikas,
oh Valitsejanna.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Õhvake, kes sa usklikele veatu Härjavärsi sünnitasid; ole rõõmus,
Uteke, kes sa Jumala Talle ilmale tõid, kes maailma patud enese peale võtab; ole
rõõmus, kes sa meile palava armastusega armu palud.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, sa kaunilt hiilgav koiduvalgus, sa ainus, kes kandsid päikest –
Kristust, sa valguse elukoda; ole rõõmus, kes sa pimeduse kaotasid ja
pimedusevaimud koguni ära ajasid.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, ainus uks, millest Sõna ainsana läbi läks; sina, kes sa endast sündinu
läbi surmariigi poomid ja väravad maha murdsid; ole rõõmus, päästetavate jumalik
sissepääs, oh Jumala Pruut.
4. LAUL
Irmos: Jeesus, kõigekõrgem Jumal, kes istub au sees jumalikul aujärjel, tuli kerge
pilve peal ja päästis oma kõigepuhtama käega need, kes hüüavad: Au olgu Sinu väele,
oh Kristus.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.

Meie hüüame su poole lauluhäältega, kõigistlauldud Neitsi: Ole rõõmus, sa
viljakandev mägi, mille Vaim rammusaks tegi; ole rõõmus, küünlajalg ja kuldne
kruus, täis mannat, mis vagade meeli rõõmustab.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, kõigepuhtam Valitsejanna, sa maailma lepitus; ole rõõmus,
taevaredel, mis armu läbi kõiki maa pealt taeva viib; ole rõõmus, sild, mis viib
surmast ellu kõik, kes sulle kiitust laulavad.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Puhas, kes sa ülem oled taevastest ja kandsid vaevata oma ihus maa
Alustuge; ole rõõmus, kes sa oma verest Vägede Kuningale jumaliku purpurriide
valmistasid.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Valitsejanna, kes sa tõid ilmale tõelise Seaduseandja, kes kõigi
üleastumised armu pärast kustutab, sa äramõistmatu sügavus, ärarääkimata kõrgus, oh
abielutundmatu Neitsi, kelle läbi me jumaliku au osaliseks saime.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Meie kiidame lauludega sind, kes sa punusid maailmale kätetatehtud pärja ja
hüüame, oh Neitsi, sinu poole: Ole rõõmus, sa kõikide hoidja ja kaitsja, kinnitus ja
püha varjupaik!
5. LAUL
Irmos: Kõik ehmatasid ära sinu jumaliku au pärast, sest sina, abielutundmatu Neitsi,
kandsid oma ihus kõigekõrgemat Jumalat ja sünnitasid ürgigavese Poja ning tõid rahu
kõigile, kes sind kiites laulavad.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Kõigepuhtam, kes sa sünnitasid Elutee; kes sa päästsid maailma
pattude uputusest; ole rõõmus, sa Jumala Pruut, kardetav kõnelda ja kuulda; ole
rõõmus, kõige loodu Valitseja eluase.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Kõigepuhtam, sa inimeste tugevus ja kinnitus, Jumala au püha paik,
põrguhaua surmamine, hiilgav pulmakoda; ole rõõmus, inglite rõõmustus, ole
rõõmus, nende abi, kes sind usuga paluvad.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Valitsejanna, sa Sõna tuleleegi sarnane aujärg, elav paradiis, mille
keskel kasvab elupuu, Issand, kelle magus vili annab elu hukatusse langenutele, kes
Temast usuga osa võtavad.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sinu väega kinnitatud, hüüame meie su poole: Ole rõõmus, sa kõikide Kuninga
linn, millest räägitakse austuse ja kuulmise väärt asju, sa puutumatu mägi, ole
rõõmus, äramõõtmatu sügavus.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Kõigepuhtam, sa Sõna ruumikas eluase; sa karp, mis jumaliku
pärlikivi kasvatas, ole rõõmus, Jumalasünnitaja, kelle läbi saavad Jumalaga imeliselt
ühendatud kõik, kes sind alati õndsaks kiidavad.
6. LAUL
Irmos: Tulge kõik, jumalatundjad /jumaliku tarkusega ehitud/, plaksutagem käsi
Jumalaema jumalikku ja kõigekallimat püha pidades ning austagem Jumalat, kes
temast on sündinud.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.

Oh Sõna puhas aukoda, kelle läbi kõik Jumalast osa saavad, ole rõõmus,
Kõigepuhtam, sa prohvetite kuulutus; ole rõõmus, apostlite ehe.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sinust tilkus kaste, mis mitmejumalakummardamise leegi kustutas. Seepärast
hüüame su poole: Ole rõõmus, Neitsi, keda Gideon villade tähenduses ette nägi.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Vaata, me hüüame sulle neid sõnu: Ole rõõmus! Ole vaikseks sadamaks meile,
kes tormihädas oleme ja tuletorniks vaevade ja vaenlase kiusatuste merel.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sa Rõõmu Sünnitaja, puhasta armu väega meie meel ja mõistus, et me sulle
hüüaksime: Ole rõõmus, põlematu kibuvitsapõõsas, sa hiilgav pilv, mis ikka usklikke
varjab.
SIIA AKAFIST!
7. LAUL
Irmos: Jumaliku tarkusega ehitud noormehed ei teeninud loodut Looja asemel ega
kartnud tulle viskamist, vaid laulsid rõõmuga: Kiidetud oled Sina, ülistatud Issand ja
meie vanemate Jumal!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Meie kiidame sind lauldes ja hüüame: Ole rõõmus, vaimuliku Päikese vanker; ole
rõõmus, tõeline viinapuu, mis valminud viinamarjakobara kasvatas, millest voolav
vein rõõmustab nende südameid, kes sind usuga austavad.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Jumala Pruut, kes sa kõigi inimeste Arstija ilmale tõid; sa vaimulik
võsu, mis närtsimatu õie kasvatas; ole rõõmus, Valitsejanna, kelle läbi me rõõmu täis
saame ja igavese elu pärime.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Kaunilt kõnelev keel ei jõua lauldes kiita sind, Valitsejanna, sest sa said ülemaks
seeraveist, kui sa Kristuse, Kuninga, ilmale tõid; palu Teda, et igast hädast
pääseksime meie, kes sind usuga kummardame.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sind austavad ja kiidavad õndsaks kõik maailma otsad ja hüüavad armastusega su
poole: Ole rõõmus, oh Puhas, sa raamat, kuhu Isa oma sõrmega Sõna kirjutas. Palu
Teda, et meie, su teenijad, Jumalasünnitaja, eluraamatusse kirjutatud saaksime.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Meie, sinu teenijad, palume sind ja nõtkutame oma südame põlvi: Pööra oma
kõrv, oh Puhas, ja päästa meid, keda vaevad uputada tahavad, ja hoia oma rahvast,
Jumalasünnitaja, iga vaenlase pealetungimise eest.
8. LAUL
Irmos: See, kes Jumalasünnitajast sündis, kaitses vagasid noormehi tulises ahjus. Siis
oli Ta üksnes ette tähendatud, aga nüüd on Ta tõesti ilmunud ja kutsub kogu maailma
laulma: Kõik Issanda teod, kiitke Issandat ja ülistage Teda igavesti!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sa võtsid Sõna vastu oma ihusse, sa kandsid kõikide Kandjat, sa toitsid piimaga,
oh Puhas, Seda, kes kogu maailma oma käega toidab. Temale laulame meie: Kõik
Issanda teod kiitke Issandat ja ülistage Teda igavesti!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.

Mooses tundis kibuvitsapõõsas ära sinu sünnituse suure saladuse, noormehed
tähendasid seda veel selgemini ette, kui nad tule keskel seisid ja leekidest puutumata
jäid, oh veatu puhas Neitsi. Seepärast laulame meie sind kiites igavesti.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Meid, kes vanal ajal pettusega alasti jäime, ehtis sinu sünnitamine kadumatu elu
riidega; meie, kes patu pimeduses istusime, nägime valgust, oh neitsi, sa Valguse
eluase. Seepärast laulame meie sind kiites igavesti.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Surnud saavad sinu läbi elavaks, sest sa tõid ilmale selle, kes ise Elu on. Tummad
räägivad, pidalitõbised saavad puhtaks, tõved parandatakse, taevaaluste vaimude hulk
võidetakse ära, oh Neitsi, sa inimeste pääsemine.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, kõige enam õnnistatu, kes sa maailma Päästja sünnitasid, kes meid
maa pealt taeva viis, sa kaitse ja vägi, müür ja kindlus neile, kes, oh Puhas, laulavad:
Kõik Issanda teod kiitke Issandat ja ülistage Teda igavesti!
9. LAUL
Irmos: Hüpaku rõõmu pärast iga maa peal sündinu, kes on Vaimust valgustatud, ja
hõisaku vaimulike vägede hulk Jumalaema püha austades ning hüüdku: Ole rõõmus,
kõigeõndsam Jumalasünnitaja ja puhas igavene Neitsi.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Päästa meid kiusatustest, võõra rahva kätte vangi langemisest ja igast muust
hädast, mis, oh Neitsi, suure eksimuste hulga pärast patuste inimeste peale tuleb, et
meie, usklikud, kes sinu läbi igavese rõõmu osaliseks saime, sulle hüüaksime: Ole
rõõmus!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sa oled ilmunud meile valgustuseks ja kinnituseks, seepärast hüüame su poole:
Ole rõõmus, loojumatu taevatäht, mis suure Päikese maailma tõi; ole rõõmus, kes sa
kinni pandud Eedeni aia lahti tegid, ole rõõmus, sa astja, mis võttis vastu lõppematu
salvi, mis sinu peale valati.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Seiskem aukartusega meie Jumala kojas ja hüüdkem: Ole rõõmus, maailma
Kuninganna; ole rõõmus, Maarja, sa meie kõikide Valitsejanna; ole rõõmus, sa ainus
laitmatu ja kaunis naiste seas; ole rõõmus, tulesammas, mis inimsugu taevase elu
poole juhatab.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole rõõmus, Ikkaneitsi, sa tuvike, kes sa Armulise sünnitasid; ole rõõmus, sa
kõigi vagade kiitlemine, sa kannatajate kroonimine, ole rõõmus, sa kõigi õiglaste
jumalik ilu ja meie, usklike pääsemine.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Halasta, Jumal, oma pärisosa peale ja kustuta maha meie patud, sest Sind palub
nüüd see, kes sind maa peal mehetundmatult ilmale tõi, kui Sa, Kristus, oma suure
armu pärast inimeseks said.

PATUKAHETSUSKAANON MEIE ISSANDALE JEESUSELE KRISTUSELE
6. viisil

1. LAUL
Irmos: Kui Iisraeli lapsed merepõhja mööda kuivalt jalgsi läbi läksid ja nägid
tagaajaja vaarao ära uppuvat, siis hüüdsid nemad: laulgem Jumalale võidulaulu!
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Nüüd astun ma, patune ja koormatu, Sinu, mu Valitseja ja Jumala ette. Ei julge
ma tõsta oma silmigi taeva poole, vaid palun ainult ja ütlen: Anna mulle, Issand,
mõistust, et ma oma tegude pärast kibedasti nutaksin!
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Oh häda mulle, patusele! Kõigist inimestest olen ma viletsam, meeleparandust
pole minu sees. Anna, Issand, mulle silmapisaraid, et ma oma tegude pärast kibedasti
nutaksin!
Au…
Oh sa meeletu ja õnnetu inimene, kes sa laiskuses aega surnuks lööd. Mõtle oma
elu üle, pööra ennast Issanda Jumala poole ja nuta kibedasti oma tegude pärast.
Nüüd…
Kõigepuhtam Jumalaema, vaata minu, patuse, peale, päästa mind kuradi paeltest
ja juhata mind meeleparanduse teele, et ma oma tegude pärast kibedasti nutaksin.
3. LAUL
Irmos: Ei ole ühtegi nii püha kui Sina, Issand, minu Jumal! Sina, armuline, tõstsid
usklike sarve kõrgele ja kinnitasid meid Su usu kalju peale.
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Kui kardetava kohtu järjed üles seatakse, siis saavad avalikuks kõigi inimeste
teod. Häda saab seal olema patustel, keda piina sisse saadetakse; seda teades kahetse,
mu hing, oma kurje tegusid.
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Õiged saavad rõõmustama, patused aga nutma ja keegi ei saa meid enam aidata,
sest meie enda teod mõistavad meid hukka. Seepärast kahetse enne lõppu oma kurje
tegusid.
Au…
Oh häda mulle, suurele patusele, kes ma ennast tegude ja mõtetega roojaseks olen
teinud! Mul pole piiskagi silmavett oma südame kanguse pärast. Tõuse siis nüüd
maast üles, mu hing, ja kahetse oma kurje tegusid.
Nüüd…
Vaata, Emand, su Poeg kutsub meid ja õpetab head tegema, kuid mina, patune,
põgenen alati hea eest. Aga sina, armuline Neitsi, halasta mu peale, et ma kahetseksin
oma kurje tegusid.
Katismalaul
Ma mõtlen selle kardetava päeva peale ja nutan oma pahategusid. Mis kostan ma,
eksinu, surematu Kuninga ees, või mis julgusega vaatan ma Kohtumõistjale otsa? Oh
helde Isa, ainusündinud Poeg ja Püha Vaim, heida armu minu peale.
Au... nüüd...
Patu kütketega olen ma seotud, kurjad himud ja hädad hoiavad mind kinni,
seepärast tõttan ma sinu juurde, mu avitaja, ja hüüan: Aita mind, Jumalaema Neitsi!
4. LAUL
Irmos: Issandas püha pidades laulab püha Kogudus Jumalale nõnda kui kohus on ja
hüüab puhtast meelest: Kristus on mu vägi, mu Jumal ja Issand!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Siin on küll tee lai ja hea ihade järgi elada, aga viimsel päeval, kui hing ihust
lahkub, on kibe käes. Astu siis, inimene, sellelt teelt kõrvale, et pärida Jumalariiki.
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Mispärast teed sa vaesele ülekohut, pead kinni töömehe palka, ei armasta oma
venda, vaid ajad taga hoorust ja uhkust? Jäta see, mu hing, ja kahetse, et pärida
Jumalariiki.
Au...
Oh mõistmatu inimene, kui kaua määrid sa ennast varandust korjates otsekui
mesilane õietolmuga? Pea saab kõik hukka nagu tuhk ja põrm; aga otsi esiti
Jumalariiki.
Nüüd...
Heida armu minu peale, Emand Jumalasünnitaja, kinnita mind heategudes ja varja
mind, et jõhker surm mind ära ei viiks enne, kui ma valmis olen, ning juhata mind,
Neitsi, Jumalariiki.
5. LAUL
Irmos: Ma palun Sind südamest, Armuline, valgusta oma jumaliku valgusega nende
hinged, kes armastusega Sind hommikul vara igatsevad, et nad saaksid tundma Sind,
Jumala Sõna, kui tõelist Jumalat, kes päästab meid patu pimedusest.
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Tuleta meelde, õnnetu inimene, kuidas sa pattude tõttu vale, laimamise, riisumise
ja nõtruste nagu kurjade metsaliste orjaks oled saanud. Sedaks sa soovisid, mu patune
hing?
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Mu ihuliikmed värisevad, sest igaühega olen ma pattu teinud: Silmaga vaadates,
kõrvaga kuulates, keelega kurja kõneldes, ennast täiesti põrgule ära andes. Sedaks sa
soovisid, mu patune hing?
Au…
Ka abielurikkuja ja röövli võtsid Sa vastu, oh Õnnistegija, kui nad oma patte
kahetsesid. Mina üksi olen ennast patsue laiskusega koormanud ja kurjade tegude
orjaks saanud. Sedaks sa soovisid, mu patune hing?
Nüüd…
Oh Jumalaema, sa kõigi inimeste imeline ja nobe Avitaja, aita mind, vääritut, sest
seda soovib mu patune hing.
6. LAUL
Irmos: Hädadest lainetava elumere peale vaadates tõttan ma Su vaiksesse sadamasse
ja hüüan Su poole: päästa mu elu hukatusest, Rohkeltarmuline!
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Eksinult olen ma siin maa peal oma elu elanud ja oma hinge pimedusele ära
andnud. Aga nüüd palun ma Sind, armuline Valitseja: vabasta mind vaenlase orjusest
ja anna mulle mõistust Sinu tahtmist täita.
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Kes teeb veel sääraseid tegusid kui mina? Otsekui siga porilombis püherdab,
nõnda teenin mina pattu! Aga Sina, Issand, tõmba mind sellest jälkusest välja ja anna
mulle südant, et ma Su käsusõnu täidaksin.
Au…

Tõuse, vilets inimene, üles Jumala poole ja, pidades meeles oma üleastumisi,
lange pisarate ning ohetega Looja ette. Küll Tema, südamelt armuline, annab sulle
mõistust, et sa Tema tahtmist tunneksid.
Nüüd…
Jumalasünnitaja Neitsi, kaitse mind kõige nähtava ja nähtamatu kurja eest, võta
vastu mu palved ja vii need oma Poja ette, et Ta annaks mulle mõistust Tem athtmist
täita.
Kondak
Mu hing, miks rohkendad sa oma pattude hulka, miks teed kuradi tahtmist, mille
peale sa loodad? Jäta see, pööra ennast Jumala poole ja hüüa nutuga: Armuline
Issand, heida armu minu, patuse, peale!
Iikos
Mõtle, mu hing, kibeda surmatunni ning oma Looja ja Jumala kardetava kohtu
peale, sest ähvardavad inglid võtavad su kinni ja heidavad igavesse tulle. Paranda siis
enne surma meelt ja hüüa: Issand, heida armu minu, patuse, peale!
7. LAUL
Irmos: Ingel tegi vagadele noormeestele ahju kastet sadavaks, aga Jumala käsusõna,
mis kaldealased ära põletas, sundis piinajat hüüdma: Kiidetud oled Sina, meie
vanemate Jumal!
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.
Ära looda, mu hing, kõduneva varanduse ega ebaõiglaselt kogutu peale, sest see
jääb ei tea kellele. Hüüa ainult: Kristus Jumal, heida armu minu, vääritu, peale.
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!
Ära looda, mu hing, ihutervise ega kaduva ilu peale; eks sa näe, kuidas tugevad ja
nooerdki ära surevad. Hüüa ainult: Kristus Jumal, heida armu minu, vääritu, peale!
Au…
Pea meeles, mu hing, igavest elu ja taevariki, mis on pühadele valmistatud ning
pilkast pimedust ja Jumala viha õelate vastu ja hüüa: Kristus Jumal, heida armu minu,
vääritu, peale!
Nüüd…
Lange, mu hing, Jumalaema ette ja palu teda, sest ta on nende nobe avitaja, kes
parandavad meelt. Ta palub oma Poega, Kristust Jumalat ja heidab armu minu,
vääritu, peale.
8. LAUL
Irmos: Tuleleegist lasksid Sa, Kristus, vagadele kastet sadada ja õiglase ohvri
põletasid Sa veega ära. Kõike teed Sa nõnda, kui Sa tahad; Sind ülistame meie
igavesti!
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!
Miks ei peaks ma nutma, kui ma surma peale mõtlen ja näen oma venda kirstus
lamamas, auta ja näotu olevat? Mida ma õige ootan ja mille peale ma loodan? Anna,
Issand, mulle ainult seda, et ma enne surma meelt parandaksin. (kaks korda)
Au…
Ma usun, et Sa tuled elavate ja surnute üle kohut mõistma ja kõik saavad
omasuguste seas seisma: Vanad ja noored, valitsejad ja vürstid, neitsid ja preestrid;
kus on siis minu koht? Seepärast hüüan ma: Anna, Issand, et ma enne surma meelt
parandaksin!

Nüüd…
Kõigepuhtam Jumalasünnitaja, võta vastu mu vääritu palve ja hoia mind varase
surma eest ning anna, et ma enne surma meelt parandaksin.
9. LAUL
Irmos: Inimesed ei või Jumalat näha, Tema peale ei julge inglite väehulgadki vaadata.
Aga sinust, Kõigepuhtam, ilmus Ta inimestele inimeseks saanud Sõnana. Teda
ülistades kiidame meie sind õndsaks ühes taevavägedega.
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!
Oh inglid, peainglid ja kõik taevaväed, kes te Jumala aujärje ees seisate, teie
juurde tõttan ma nüüd: Paluge oma Loojat, et Ta päästaks mu hinge igavesest piinast!
Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!
Oh pühad peavanemad, kuningad ja prohvetid, apostlid, piiskopid ja kõik Kristuse
väljavalitud, teie poole kisendan ma nutuga: Aidake mind kohtupäeval, et Ta päästaks
mu hinge vaenlase käest!
Au…
Oh pühad märtrid, erakud, neitsipõlve pidajad, õiglased ja kõik pühad, kes te
Issanda ees kogu maailma eest palvet teete, teie poole sirutan ma oma käed: Paluge,
et Ta heidaks mulle armu surmatunnil!
Nüüd…
Oh Jumalaema, aita mind, kes ma kangesti sinu peale loodan, palu oma Poega, et
Ta paneks mind, vääritut, oma paremale käele, kui Ta istub maha elavate ja surnute
üle kohut mõistma.
Palve
Oh Valitseja, Kristus Jumal, kes Sa oma kannatustega minu kannatused oled
parandanud ja oma haavadega minu haavad terveks teinud, anna mulle, kes ma Sinu
ees palju pattu olen teinud, härdusepisaraid. Täida mu ihu Sinu elavakstegeva ihu
kalli lõhnaga ja lase mu hingel nautida Sinu kallist verd, et kaoks kibedus, millega
vastaline on mind jootnud. Tõsta mu norgus meel Sinu poole ja too ta välja hukatuse
sügavikust; sest pole mul meeleparandust, pole mul härdust, pole mul lohutavaid
pisaraid, mis tooksid lapsi nende päranduse juurde. Mu meel on eluhimudes pimedaks
läinud, ma ei suuda oma valus Sinu poole vaadata, ei suuda soojendada end
armastusepisaratega Sinu vastu. Aga Sina, Valitseja Issand Jeesus Kristus, headuste
allikas, anna mulle täielikku patukahetsust ja Sinu otsimise usinust südamesse, anna
mulle oma armu ja minu sees oma näo kuju. Ehkki ma Sinu maha olen jätnud, ära jäta
Sina mind ometi; tule mind otsima, vii mind oma karjamaale ja arva mind oma
valitud karja lammaste hulka. Toida mind ühes nendega oma jumaliku salasuse
värske rohuga oma kõigepuhtama Ema ja kõigi Su pühade palvete pärast. Aamen.
PALVEKAANON KÕIGEPÜHAMALE JUMALASÜNNITAJALE
Kui peetakse kirikus, ütleb preester algussõnad: Kiidetud olgu meie Jumal… ja
loetakse 142. (143.) Taaveti laul. Siis: Jumal on Issand… salmidega
Pealaulud 4. viisil
Meie patused ja vaesed, tõtakem kõigest väest Jumalasünnitaja juurde, langegem tema
ette maha ja hüüdkem patukahetsusega südamepõhjast: Oh Valitseja, ole helde meie

vastu ja aita meid, rutta appi, sest me läheme hukka oma patukoorma all, ära saada
tühjalt ära oma sulaseid, sest sina oled meie ainus lootus!
Au… nüüd…
Meie, vääritud, ei vaiki iialgi sinu väest, oh Jumalasünnitaja; sest kui sina oma
palvetega ei seisaks meie eest, kes päästaks meid siis nii mitmest hädast? Kes hoiaks
meid vabana tänini? Meie ei tagane sinust, Valitsejanna, sest sina päästad oma
teenijaid? alati kõigist hädadest.
50. (51.) Taaveti laul (lk ).
Kaanon 8. viisil
1. LAUL
Irmos: Kui Iisraeli rahvas veest otsekui kuiva mööda, läbi olid läinud ja Egiptusemaa
vaevast pääsenud, siis hüüdsid nemad: Laulgem meie Jumalale ja Päästjale!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ma olen mitmesugustesse hädadesse sattunud ja tõttan seepärast sinu juurde
pääsemist otsides. Oh Sõna Ema ja Neitsi, päästa mind ära igast kurjusest ja hädast.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Patuhimude ahvatlused vaevavad mind ja püüavad mu hinge meeleheitega täita.
Anna mulle rahu, oh laitmatu Neitsi, oma Poja ja Jumala helduse läbi.
Au…
Ma palun sind, oh Neitsi, kes sa meie Lunastaja ja Jumala ilmale tõid: Päästa
mind kõigest kurjast, sest ma tõttan nüüd kõigest hingest ja meelest sinu juurde.
Nüüd…
Oh ainus Jumalaema, tee mind, kes ihu ja hinge poolest haige olen, Jumala
ligitulemise ja sinu hoolekandmise vääriliseks, sest sa oled helde ja tõid Helde ilmale.
3. LAUL
Irmos: Taevalaotuse Looja ja Koguduse ülesehitaja, kinnita mind oma armastuses, oh
Issand, Sa igatsuste viimne raja, usklike kinnitus ja ainus Armuline.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sind, Jumalasünnitaja Neitsi, arvan ma oma elu kaitsjaks ja varjajaks. Juhata
mind oma vaiksesse sadamasse, sa headuste allikas, usklike kinnitus ja ainus kõigist
lauldud.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ma palun sind, oh kõigepuhtam Neitsi, kaota mu hinge ehmatus ja kurbuste torm,
sest sina, Jumala Pruut, oled ilmale toonud Rahuvürsti Kristuse.
Au…
Oh Jumalast õnnistatud Neitsi, kes sa Heategija ja kõigi headuste allika
sünnitasid, jaga kõigile heategemiste rikkust, sest sina võid teha kõik kui vägeva
Kristuse sünnitaja.
Nüüd…
Kuri haigus ja rasked valud vaevavad mind, oh Neitsi, aita mind, sest ma tean, et
sina, Laitmatu, oled lõppematu arstimise allikas.
Laulud pärast 3. ja 6. kaanoni laulu
Jumalasünnitaja, päästa oma teenijad hädadest, sest peale Jumala tõttame meie kõik
sinu kui tugeva müüri ja eestpaluja juurde.

Kõigistlauldud Jumalasünnitaja, vaata armuga minu ihu /kurjade/ tõbede peale ja
paranda mu hinge haigus.
Kirikus kolmekordne ekteenia, kus loetakse nende nimed, kelle eest palvet tehakse.
Katismalaul 2. viisil
Oh usin abimees ja võitmatu müür, armuallikas ja maailma varjupaik, meie hüüame
kogu südamest su poole: Valitsejanna Jumalasünnitaja, jõua pea meie ette ja päästa
meid kõigist hädadest, sa ainus nobe avitaja.
4. LAUL
Irmos: Ma sain Su lunastustöö salaasjast kuulda, oh Issand, ma sain Su tegusid
tundma ja kiitsin Sind, Jumalat.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh Jumala Pruut, kes sa Juhataja ja Jumala ilmale tõid, vaigista mu lihahimude
sõdimine ja pattude torm.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ma palun sind, anna mulle oma armu sügavust, sina, kes tõid ilmale armulise
Lunastaja neile, kes sind kiites laulavad.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Sinu ande maitstes, oh Kõigepuhtam, laulame meie sulle tänulaulu, tunnistades
sind Jumalaemaks.
Au…
Jumalasünnitaja, ainus Ikkaneitsi, aita mind kui heldemeelne, kes ma haiguse- ja
nõtrusevoodis maas olen.
Nüüd…
Sina, kõigist lauldud Neitsi, oled meie lootus, tugi ja kõikumatu lunastusemüür,
seepärast saame meie kõigist kitsikustest päästetud.
5. LAUL
Irmos: Valgusta meid oma käskude läbi, oh Issand, ja anna meile rahu oma kõrge
käsivarrega kui Inimesearmastaja.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Täida rõõmuga mu süda, oh Puhas, kes sa rõõmuallika ilmale tõid, ja anna mulle
oma kadumatut rõõmu.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Päästa meid ära hädadest, puhas Jumalasünnitaja, sest sina tõid ilmale igavese
Päästja ja Rahu, mis on ülem kui kõik mõistus.
Au…
Oh Jumala Pruut, aja oma valguse hiilgusega ära mu patupimedus, sest sina tõid
ilmale jumaliku ja igavese valguse.
Nüüd…
Tule mu juurde, oh Puhas, ja arsti mu hinge nõtrus ning anna mulle tervist oma
palvete läbi.
6. LAUL
Irmos: Ma valan oma palve Issandale ja annan Talle teada oma kurbuse, sest mu hing
on täis viletsusi ja mu elu on jõudnud haua ligi. Ma palun nõnda kui Joonas: Vii mu
elu üles hukatusest, oh Jumal!

Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Issand ja sinu Poeg, oh Neitsi, on minu loomuse, mis hukatuse ja surma läbi
rikutud oli, surmast ja hukatusest päästnud, kui Ta iseenda surmale andis. Palu Teda,
et Ta päästaks mind vaenlaste kurjusest.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh Neitsi, ma tean, et sa oled mu elu eestseisja ja vägev kaitsja ning kaotad
kiusatuste hulga ja ajad ära kallale kippuvad kurivaimud. Seepärast palun ma alati:
Päästa mind hukutavatest patuhimudest!
Au…
Oh Neitsi, sa oled meile varjav müür, täielik hingeõnnistus ja trööstija kurbuses.
Sinu valgusest tunneme meie alati rõõmu; Valitsejanna, päästa meid ka nüüd igast
valust ja hädast.
Nüüd…
Ma olen nüüd haigevoodis maas ega ole tervist mu lihas, aga Helde, kes sa
Jumala, maailma Lunastaja ja haiguste Arsti ilmale tõid, sind palun ma: Aita mind
välja hukutavatest haigustest!
Jumalasünnitaja, päästa oma teenijad…
Kõigistlauldud Jumalasünnitaja…
Kirikus ekteenia meenutamisega nagu eespool.
Kondak 6. viisil
Sa ustav ristirahva eestseisja ja kindel eestpaluja Looja ees, ära põlga
patuste palvehäält, vaid tule meile vastu kui helde, sest et me lootusega sind
appi hüüame: tõtta pea meie palvele ja rutta meie eest palvet tegema, sa
nende igavene eestkostja, kes sind austavad, oh Jumalasünnitaja.
Kirikus:
Eellaul: Ma tuletan su nime meelde iga põlve rahva seas.
Salm: Kuule, tütar, vaata ja pööra oma kõrv.
Evangeelium: Luuka 1:39-49,56
Au... Jumalasünnitaja palvete pärast… nüüd... Jumalasünnitaja palvete
pärast… Jumal, ole mulle armuline oma suure helduse pärast ja kustuta mu
üleastumised oma rohke halastuse pärast.
6. viisil
Ära usalda mind inimeste hoolde, kõigepuhtam Valitsejanna, vaid võta
vastu oma teenija palve, sest ahastus on mind haaranud ja ma ei suuda ära
kannatada kuradi nooli. Mul pole varjupaika, kuhu ma, õnnetu, võiksin
minna, sest igatpidi käib sõda mu vastu ja mul pole teist lohutust kui sina,
maailma Valitsejanna, sa usklike lootus ja abi, ära põlga ära mu palvet, vaid
täida see minu kasuks.
Lunasta, Jumal, oma rahvast… Sinu ainusündinud Poja armu…
7. LAUL

Irmos: Juudamaalt tulnud noormehed tallasid ükskord Paabelis ahju tuleleegi ära
usuga Kolmainu Jumalasse, kui nad laulsid: Kiidetud oled Sina, meie vanemate
Jumal!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Kui Sa, Õnnistegija, tahtsid meie lunastustööd korda saata, asusid Sa Neitsi ihusse
ja andsid ta maailma eestseisjaks/ näitasid ta olevat maailma eestseisja?/. Kiidetud
oled Sina, meie vanemate Jumal!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh puhas Ema, palu Seda, kelle sa ilmale tõid ja kelle meele pärast on armu heita,
et patust ja hinge roojusest pääseksime meie, kes usuga hüüame: Kiidetud oled Sina,
meie vanemate Jumal!
Au…
Sa näitasid selle, kes Su ilmale tõi, olevat õnnistuse varandus, kadumatuse allikas,
kindel kants ja meeleparanduse uks neile, kes hüüavad: Kiidetud oled Sina, meie
vanemate Jumal!
Nüüd…
Jumalasünnitaja Neitsi, kes sa Lunastaja Kristuse ilmale tõid, paranda nende ihu
nõtrus ja hinge haigus, kes armastusega sinu varju alla tõttavad.
8. LAUL
Irmos: Taevakuningat, kellele kõik inglite väehulgad kiitust laulavad, laulge ja
ülistage igavesti!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ära põlga, oh Neitsi, neid, kes sinu käest abi paluvad ja sind kiidavad ning
igavesti ülistavad.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Arsti, oh Neitsi, mu hinge nõtrust ja ihu haigust, et ma sind, Puhas, võiksin
igavesti ülistada.
Au…
Sa kallad, oh Neitsi, oma arstimise rikkust nende peale, kes sulle usuga kiitust
laulavad ja sinu ärarääkimata sünnitamist igavesti ülistavad.
Nüüd…
Sa ajad, oh Neitsi, ära kõik kiusatuste ahvatlused ja himude pealekippumised;
seepärast laulame meie sulle igavesti kiitust.
9. LAUL
Irmos: Oh puhas Neitsi, meie, kes oleme sinu läbi päästetud, tunnistame sind tõesti
Jumalasünnitajaks ja ülistame sind ühes taevavägedega.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh Neitsi, sina tõid ilmale Kristuse, kes kõigi inimeste silmapisarad ära pühib. Ära
pööra oma palet kõrvale minu silmapisarate eest.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh Neitsi, kes sa oled rõõmu täiuse kätte saanud, täida rõõmuga mu süda ja kaota
patukurbus.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Ole, oh Neitsi, kaitsja, eestseisja, tugev müür, varjupaik, abi ja rõõm kõigile, kes
su juurde tõttavad.
Au…
Valgusta, oh Neitsi, oma valguse paistega neid, kes sind vagalt Jumalasünnitajaks
tunnistavad, ja aja ära nende rumaluse pimedus.

Nüüd…
Paranda, oh Neitsi, see, kes haige maas on, ja muuda tema haigus terviseks.
On kohus…
Preester suitsutab altarit, kirikut või kodu, kus palveteenistust peetakse, ja rahvast.
Sel ajal lauldakse need laulud Jumalasünnitajale:
Kes ülem on kui taevad ja puhtam kui päikesekiired, kes meid needusest on
päästnud, seda maailma Valitsejannat austagem lauludega.
Mu hulga pattude pärast on haige mu ihu ja hing; ma tõttan sinu juurde, kes sa
armu oled saanud, aita mind, sa nende lootus, kes on lootuseta.
Oh Valitsejanna ja meie Päästja Ema, võta vastu oma kõlvatute teenijate palve, ja
palu sinust sündinut. Oh maailma Valitsejanna, ole meie eestpaluja!
Meie laulame nüüd kõigest südamest rõõmuga kiituselaulu kõigistlauldud
Jumalasünnitajale ühes Eelkäija ja kõigi pühadega. Palu meile armu, oh
Jumalasünnitaja!
Kõik inglite väehulgad, Issanda Eelkäija, teie, kaksteistkümmend apostlit ja kõik
pühad inimesed, paluge ühes Jumalasünnitajaga, et me pääseksime.
Püha Jumal… Kõigepüham Kolmainus… Issand, heida armu (3 korda). Au... nüüd...
Meie Isa…
Heida armu meie peale… (lk )
Lühike kolmekordne ekteenia
Palve Jumalasünnitajale
Oh kõigepuhtam Emand, Valitsejanna Jumalasünnitaja! Sa oled kõrgem inglitest
ja peainglitest ja ülem kõigest loodust; sa oled hädaliste avitaja ja nende lootus, kes on
ilma lootuseta; sa oled vaeste eestseisja, kurbade lohutaja, näljaste toitja, alastiolijate
kate, haigete arst, patuste päästja, kogu ristirahva abi ja varjupaik. Oh armuline
Emand, Valitsejanna Jumalasünnitaja Neitsi, päästa ja halasta oma armuga meie
õigeuskliku ristirahva, piiskoppide, preestrite ja munkade peale. Kaitse oma kalli
kattega meie isamaad, tema võimusid ja sõjaväge, heasoovijaid ja kogu ristirahvast, ja
palu Kristust, meie Jumalat, kes sinust seemneta lihasse sai, et Ta kinnitaks meid
väega kõrgelt kõigi nähtavate ja nähtamatute vaenlaste vastu. Kõigearmulisem Emand
Valitseja Jumalasünnitaja, tõmba meid välja patu sügavusest ja päästa meid nälja,
katku, maavärisemise, veeuputuse, tulekahju, võõrrahva pealetungimise, kodusõja,
äkilise surma, vaenlase kallalekippumise, paha tuule, surmatõve ja kõige kurja eest.
Anna, Emand, rahu ja tervist oma teenijatele (NN.), ja kogu ristirahvale ning valgusta
nende mõistuse- ja südamesilmi nende lunastuseks. Tee meid, oma patuseid teenijaid,
kõlblikuks pärima sinu Poja, Kristuse, meie Jumala, Kuningriiki, sest Tema vägi on
kiidetud ja austatud ühes Tema alguseta Isa ja Tema kõigepühama, hea ja
elavakstegeva Vaimuga nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
KAANON KAITSEINGLILE

Pealaul 6. viisil
Jumala ingel, mu püha kaitsja, hoia mu elu Kristuse, Jumala, kartuses; kinnita mu
meelt õigel teel ja sütita mu hinge taevase armastusega, et ma, sinust juhatatud,
saaksin Kristuselt Jumalalt suurt armu.
Au... nüüd...
Püha Valitsejanna, Kristuse, meie Jumala, Ema, kes sa kõikide Looja mõistetamatul
viisil ilmale tõid, palu alati koos mu kaitseingliga Tema heldust, et Ta päästaks mu
himudest haaratud hinge ja annaks mulle patud andeks.
Kaanon 8. viisil
1. LAUL
Irmos: Laulgem Issandast, kes oma rahva Punasest merest läbi viis, sest Tema on
väga ausaks saanud.
Issand Jeesus Kristus Jumala Poeg, heida armu minu peale.
Tee, Lunastaja, oma sulane kõlblikuks nagu kohus laulma ja kiitma ilmihuta inglit,
mu juhatajat ja kaitsjat.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Mina üksi laman nüüd meeletuses ja laiskuses, aga ära jäta mind, hukkaminejat,
maha, oh mu juhataja ja kaitsja.
Au…
Juhata oma palvega minu meel Jumala käskusid täitma, et ma saaksin Temalt
pattude andeksandmise ja õpeta mind, ma palun, kurja vihkama.
Nüüd…
Palu, oh Neitsi, ühes mu kaitseingliga Headuseandjat ja õpeta mind su Poja ja
minu Looja käskusid täitma.
3. LAUL
Irmos: Sa oled nende kinnitus, kes Sinu juurde tõttavad, oh Issand, Sa oled nende
valgus, kes pimeduses on, ja Sinust laulab kiites mu vaim.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Kõik oma mõtted ja hinge annan ma sinu hoolde, mu kaitsja, päästa mind kõigist
vaenlaste pealekippumistest.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Vaenlane rõhub ja vaevab mind ning õpetab alati tegema mu enda tahtmist, aga
sina, mu juhataja, ära jäta mind, hukkaminejat, maha.
Au…
Anna, et ma võiksin laulda usinalt tänulaulu oma Loojale ja Jumalale ning sulle,
mu kaitseinglile; mu päästja, kisu mind kurjade vaenlaste käest!
Nüüd…
Tee terveks, Kõigepuhtam, mu hinge valusad kärnad ja kaota ära /proženi/
vaenlased, kes ikka minu vastu võitlevad.
Katismalaul 2. viisil
Armastusega hüüan ma hingepõhjast su poole, mu hinge kaitsja, mu kõigepüham
ingel: Varja ja hoia mind alati kurja püüniste eest ja juhata taevase elu poole, anna
mulle mõistust, valgust ja väge.
Au... nüüd...
Kõigepuhtam abielutundmatu Jumalasünnitaja, kes sa seemneta sünnitasid kõikide
Valitseja, palu Teda ühes mu kaitseingliga, et Ta päästaks mind kõigist kahtlustest,

annaks mu meelele härdust ja valgustaks ning puhastaks mind pattudest, sest sina oled
ainus kärme eestpaluja.
4. LAUL
Irmos: Ma sain Su lunastusetöö salaasjast kuulda, ma sain Su tegusid tundma ja
kiidan Sind, Jumalat.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Palu, mu kaitsja, Inimesearmastajat Jumalat ja ära jäta mind, vaid hoia mu elu alati
rahu sees ja anna mulle kõikumatut lunastust.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Ma olen saanud sinu Jumala käest oma elu eestseisjaks ja kaitsjaks, oh püha ingel;
ma palun sind, päästa mind kõigist hädadest.
Au…
Puhasta mu roojasust oma pühadusega, mu kaitsja, et ma sinu palvete läbi
pääseksin pahemal käel seismisest ning saaksin au osaliseks.
Nüüd…
Ma jään nõutuks kurjuse pärast, mis on mu ümber piiranud, oh Kõigepuhtam; aga
päästa mind peagi sellest, sest ma tõttan üksnes sinu juurde.
5. LAUL
Irmos: Hommikul vara hüüame meie Su poole: Issand, lunasta meid, sest peale Sinu
ei tunne meie kedagi muud.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Et sul on julgus Jumala ees, mu püha ingel, palu Teda, et Ta mu päästaks mind
vaevavatest hädadest.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Oh hele valgus, valgusta heledalt mu hinge, sa juhataja ja kaitsja, mulle Jumalast
antud ingel.
Au…
Oh Jumala ingel, hoia mind patu raskuse all pahal viisil magajat otsekui
ärkvelolijat, ja aita mind oma palvete läbi üles kiitust laulma.
Nüüd…
Oh abielutundmatu Emand Jumalasünnitaja Maarja, sa usklike lootus, rõhu maha
vaenlaste uhkus ja rõõmusta neid, kes sulle laulavad.
6. LAUL
Irmos: Anna mulle valguseriie, Sina, kes Sa ehid ennast valgusega kui riidega,
rohkeltarmuline Kristus, meie Jumal.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Päästa mind kõigist pealekippumistest ja kurvastustest, mu püha ingel, mulle
Jumalast antud hea kaitsja.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Valgusta mu meelt, oh hea ja püha ingel, tee mind hiilgavaks /helgeks/, ning
juhata alati kasulikku mõtlema.
Au…
Vaigista mu rahutut südant, anna mulle jõudu headuses valvata, mu kaitsja, ja
juhata mind imeliselt vaiksesse ellu.
Nüüd…
Jumala Sõna asus sinusse, Jumalasünnitaja, ja näitas sind inimestele kui taeva
redelit, sest sinu läbi on Kõigekõrgem meie juurde tulnud.

Kondak 4. viisil
Näita mulle oma halastust, Issanda püha ingel, mu kaitsja, ja ära tagane minu, roojase,
juurest ära, vaid valgusta mind ligipääsmatu valgusega ja tee mind taevariigi
vääriliseks.
Iikos
Tee, püha eestseisja, mu hing, mis on paljude kiusatuste läbi on alandatud,
ärarääkimata taevase au vääriliseks ja Jumala ilmihuta vägede kaaslauljaks, heida
armu ja hoia mind ning valgusta mu meelt oma heade mõtetega, oh mu ingel, et ma
sinu au läbi rikkaks saaksin, ja rõhu maha vaenlased, kes mu vastu kurja nõu peavad,
ning tee mind taevariigi vääriliseks.
7. LAUL
Irmos: Juudamaalt tulnud noormehed tallasid ükskord Paabelis ahju tuleleegi maha
usu läbi Kolmainu Jumalasse, kui nad laulsid: Kiidetud oled Sina, meie vanemate
Jumal.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Ole mulle armuline ja palu Jumalat, oh Issanda ingel, sest sina oled mu eestseisja,
juhataja ja kaitsja kogu mu eluaja, kelle Jumal mulle igaveseks on andnud.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Ära jäta mu viletsat hinge, kui ta teed käib, röövlite tappa, oh püha ingel, sest
Jumal on andnud ta sinu hoolde, vaid juhata ta meeleparanduse teele.
Au…
Kogu oma kurjade mõtete ja tegude läbi häbiväärseks saanud hinge toon ma sinu
ette; aga jõua sina enne, mu juhataja, minu juurde ja tee mind terveks heade mõtete
läbi, et ma alati õiguse teeradadel käiksin.
Nüüd…
Oh Kõigekõrgema isikuline Tarkus, täida Jumalasünnitaja pärast tarkuse ja
jumaliku väega kõiki, kes usuga hüüavad: Kiidetud oled Sina, meie vanemate Jumal.
8. LAUL
Irmos: Taevakuningat, kellele inglite väehulgad laulavad, kiitke ja tõstke kõrgeks
igavesti.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Oh Jumalast saadetud helde ingel, kinnita minu, su teenija, elu, ja ära jäta mind
ealeski maha.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Sulle laulan ma alati kiitust, hea ja õnnis ingel, mu hinge juhataja ja kaitsja.
Au…
Ole mulle katteks ja varjuks kõigi inimeste läbikatsumise päeval, kui head ja
kurjad teod tulega katsutakse.
Nüüd…
Oh Jumalasünnitaja Ikkaneitsi, ole mulle, oma teenijale, abiks ja rahuks ning ära
jäta mind välja oma kaitse alt.
9. LAUL
Irmos: Meie, kes sinu läbi, puhas Neitsi, lunastuse leidsime, tunnistame sind tõeliseks
Jumalasünnitajaks ja austame sind ühes taevavägedega.
Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu minu peale.

Heida armu minu peale, mu ainus Lunastaja, sest Sina oled armuline ja halastaja,
ning asuta mind õigete hulka.
Jumala ingel, mu püha kaitsja, palu Jumalat minu eest.
Anna, oh Issanda ingel, et ma alati kasulikku mõtleksin ja teeksin; tee mind
nõtruses tugevaks ja laitmatuks.
Au…
Et sul on julgus Taevase Kuninga ees, siis palu Teda koos teiste ilmihuta
vaimudega, et Ta mu viletsa peale armu heidaks.
Nüüd…
Et sul on palju julgust, oh Neitsi, sinust lihakssaanu ees, vabasta mind köidikutest,
päästa ja lunasta mind oma palvete läbi.
Palve kaitseinglile
Oh Kristuse püha ingel, sinu ette langedes palun ma, mu püha kaitsja, kes antud mulle
ristimises mu patuse hinge ja ihu hoidjaks! Ma olen oma laiskuse ja kurjade eluviiside
läbi sinu kõigepühamat helgust pahandanud ning sind enesest eemale tõuganud kõigi
häbiväärsete tegudega: valetamise, laimamise, viha, hukkamõistmise, põlguse,
kangekaelsuse, vennavihkamise, kurja meelespidamise, rahaahnuse, hooruse, ägeduse,
ihnuse, liigsöömise, liigjoomise, palju lobisemise, kurjade ja kavalate mõtete, uhkete
kommete, kõlvatute ihade ja oma tahtmisega lihahimude järgi elada. Oh mu kurja
tahet, mis on hullem kui mõistuseta elajatel! Kuidas võid sa küll minu peale vaadata
või minu juurde tulla, minu, haisva peni juurde? Mis silmadega vaatad sa, Kristuse
ingel, minu peale, kes ma ennast jäledate tegudega kurjuse sisse olen mässinud? Ja
kuidas võiksin ma paluda oma kibedate, kurjade ja pahade tegude andeksandmist, kui
ma iga päev ja öö ja iga tund nendesse langen? Ent ma palun, langedes maha su ette,
mu püha kaitsja: Ole armuline mulle, su patusele ja kõlvatule teenijale N. ; ole mulle
oma pühade palvetega abimeheks ja eestseisjaks mu õela vaenlase vastu ning tee mind
Jumalariigi osaliseks ühes kõigi pühadega alati, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
PALVEKORD ENNE JUMALAARMU VASTUVÕTMIST*
Alguspalved (lk )
50. (51.) Taaveti laul (lk )
Kaanon 2. viisil
1. LAUL
Irmos: Tulge, inimesed, laulgem Kristusele Jumalale, kes mereveed lahutas ja juhatas
seda rahvast, kelle Ta Egiptuse orjusest ära päästis, sest Ta on oma au üles näidanud.
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda minu sees siiras vaim.
Helde Issand, saagu Sinu püha ihu ja kallis veri mulle igavese elu leivaks ja mu
mitmesuguste haiguste arstirohuks.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Mina, õnnetu, olen ennast pahade tegudega roojastanud ega ole väärt, Kristus,
Sinu kõigepuhtamast ihust ja kallist verest osa võtma; aga tee Sina mind selle
vääriliseks.
*

Ts. armulaual käimist, Kristuse ihust ja verest osavõtmist

Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Õnnistatud Jumala Pruut, nagu üles harimata hea maa kasvatasid sa maailmale
päästva viljapea, tee, et ma seda süües pääseksin.
3. LAUL
Irmos: Sa oled mind usu kalju peale kinnitanud ja mu suu vaenlaste vastu lahti teinud,
seepärast on mu vaim rõõmus, kui ma laulan: Ei ole teist nii püha kui meie Jumal ega
ühtegi nii õiget kui Sina, Issand.
Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda minu sees siiras vaim.
Anna mulle silmapisaraid, Issand Kristus, mis mu südame roojusest puhtaks
peseksid, et ma võiksin astuda Sinu jumalikest andidest osavõtmisele puhta
südametunnistuse ning usu ja kartusega.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Olgu Sinu kõigepuhtam ihu ja veri, oh Inimesearmastaja, mulle pattude
andeksandmiseks, Pühast Vaimust osasaamiseks, igaveseks eluks ning mu vaeva ja
kurvastuse kaotamiseks.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Kõigepüham Eluleiva laud! Tee mind, vääritut, kõlblikuks nüüd kartusega sööma
seda, kes oma armu pärast kõrgelt maha tuli ja maailmale uue elu andis, ning elama
jääma.
4. LAUL
Irmos: Mitte saadik ega ingel, vaid Sa ise, Issand, tulid Neitsist lihasse ja lunastasid
minu, inimese, täiesti ära. Seepärast hüüan ma Su poole: au olgu Sinu väele, oh
Issand.
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda minu sees siiras vaim.
Sina, rohkelt armuline, tahtsid meie pärast lihaks saades nagu tall inimeste pattude
eest tapetud olla. Seepärast palun ma sind: Puhasta ka minu patud.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Tee terveks mu hinge haavad, oh Issand, ja pühitse mind täiesti ja tee kõlblikuks
mind, viletsat, Sinu pühast õhtusöömaajast osa võtma.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Valitsejanna, tee ka minu vastu armuliseks see, kes sinu ihust on tulnud ja hoia
mind, oma teenijat, roojastamatu ja laitmatuna, et ma vaimulikku pärlit vastu võttes
pühitsetud saaksin.
5. LAUL
Irmos: Issand, Sa valguse andja ja aegade Looja, juhata meid Sinu käskude valguses
käima, sest peale Sinu ei tunne me teist Jumalat.
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda minu sees siiras vaim.
Sündigu mulle, Su kehvale teenijale, oh Kristus, nõnda, nagu Sa enne ütlesid, ja
jää minusse, kuidas Sa tõotasid, sest vaata, ma söön Sinu jumalikku ihu ja joon Sinu
verd.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Oh Jumala Sõna ja Jumal! Olgu sinu ihu tuline süsi mulle, pimedale,
valgustamiseks ja Sinu veri mu roojase hinge puhastamiseks.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh Jumalaema Maarja, kes sa magusa lõhna kallis astja oled, tee mind oma
palvete läbi valitud astjaks, et ma võiksin osa saada sinu Poja pühitsusest.

6. LAUL
Irmos: Ma pöörlen patu sügavuses ja hüüan appi Sinu äramõõtmatut armusügavust:
tõmba mind välja hukatusest, oh Jumal.
Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda minu sees siiras vaim.
Pühitse, Lunastaja, mu mõistus, hing, süda ja ihu ning tee mind, Issand, kõlblikuks
hukkamõistmatult Sinu kardetavate salasuste juurde astuma.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Oh et ma võiksin lihahimudest lahkuda ja sinu armu ligi jõuda ning oma elule
kinnitust leida Sinu pühast salasusest osavõtmise läbi, Kristus.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh Jumal ja Jumala püha Sõna, pühitse täiesti mind, kes ma nüüd Sinu jumalike
salasuste juurde astun, oma püha Ema palvete pärast.
Kondak 2. viisil
Issand Kristus, ära põlga ära mind, kes ma tahan vastu võtta leiba, mis on Sinu ihu ja
sinu jumalikku verd, ja ärgu olgu osasaamine Sinu kõigepuhtamaist ja kartusväärseist
salasustest mulle, viletsale, hukkamõistmiseks, vaid igaveseks, lõppematuks eluks.
7. LAUL
Irmos: Targad lapsed ei kummardanud kuldkuju, vaid läksid ise tuleleeki ja teotasid
nende ebajumalaid. Kesk tuleleeki laulsid nad ja ingel jahutas neid kastega, üteldes:
Teie suu palve on juba kuuldud!
Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda minu sees siiras vaim.
Oh ainus helde Kristus, sa headuste allikas, saagu osavõtmine Sinu igavese elu
salasusest mulle nüüd valguseks, eluks ja kirgede kaotamiseks, jumalikes heategudes
edenemiseks ja kasvamiseks, et ma Sind alati kiidaksin.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Oh Inimesearmastaja, ma astun nüüd värisemise, armastuse ja aukartusega Sinu
igaveste ja jumalike salasuste juurde. Saagu ma siis päästetud kirgedest ja vaenlastest,
kitsikusest ja igast ahastusest, et ma Sulle laulaksin: Kiidetud oled sina, meie
vanemate Jumal!
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Oh sina Jumala armuga ehitu, kes Sa Lunastaja Kristuse äramõistmatul viisil
ilmale tõid! Mina, su teenija, palun sind, mina, roojane, palun sind, puhast: Puhasta
igast liha ja vaimu roojusest mind, kes ma praegu kõigepuhtama salasuse juurde tahan
astuda.
8. LAUL
Irmos: Seda Jumalat, kes heebrea noormeeste juurde tulisesse ahju maha tuli ja
tuleleegid kasteks muutis, laulge kõik Issanda teod kui Issandat ja ülistage Teda
igavesti!
Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda minu sees siiras vaim.
Kristus Jumal, mu Õnnistegija, tee ka mind, hukkaläinut, kõlblikuks nüüd Sinu
taevaliku ja kartusväärse püha salasuse, Sinu jumaliku ja püha õhtusöömaaja
osavõtjaks saama.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Ma tõttan Sinu armu varju alla, Helde, ja hüüan kartusega Su poole: Jää minusse,
Õnnistegija, ja mina, nagu Sa oled öelnud, jäägu Sinusse; sest vaata, Sinu rohke
halastuse peale julge olles söön ma Sinu ihu ja joon Sinu verd.
Kõigepüham Kolmainus, meie Jumal, au olgu Sulle.

Ma värisen tuld vastu võttes: kas ma sulan nagu vaha ja põlen nagu rohi? Oo
imelist saladust! Oo Jumala suurt halastust! Kuidas võin mina, kes põrm olen,
jumalikust ihust ja verest osa võtta ning kadumatuks saada?
9. LAUL
Irmos: Alguseta Isa Poeg, Jumal ja Issand, ilmus meile Neitsist lihasse saades, et
pimedaid valgustada ja lailalipillatuid kokku koguda, seepärast ülistame meie
kõigistlauldud Jumalasünnitajat.
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda minu sees siiras vaim.
Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Sest Issand, kes ennemuiste meie juures oli
ja meie pärast ühe korra enda Isale ohvriks tõi, tapetakse alati nagu tapaohver, et
Temas osavõtjaid pühitseda.
Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu.
Tee, Issand, et ma pühast salasusest osa võttes saaksin hinge ja ihu poolest
pühitsetud, valgustatud ja päästetud. Tee mind Sinu kojaks, et Sina, rohkearmuline
Heategija, oma Isa ja Vaimuga mu sees elaksid.
Anna mulle tagasi rõõm sinu lunastusest ja kinnita mind oma juhataja Vaimuga.
Mu Õnnistegija, olgu Sinu ihu ja Su kallis veri mulle tuleks, mis põletaks mu
pattude ohakad, ja valguseks, mis mind valgustaks, et ma võiksin Sinu jumalikku
olemist kummardada.
Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Jumal sai lihaks sinu puhtast verest, Valitsejanna, seepärast kiidavad sind kõik
sugupõlved ja austavad vaimulikud väed, sest sinu läbi nägid nad kõikide Valitsejat
inimeseks saanud olevat.
22. (23.) Taaveti laul
Issand on mu karjane, mul pole midagi puudu. Haljale aasale asutab Ta mind, Ta
toidab mind hingamise vee juures. Ta juhatab mind õiguse teejälgedele oma nime
pärast. Kui ma käiksin ka surmavarjus, ei kardaks ma kurja, sest Sina oled minuga,
Sinu kepp ja Su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vaevajate silme
all, Sa võiad mu pead õliga, Su vägev karikas joovastab mind. Su heldus peab mind
taga ajama kogu mu eluaja ja ma jään Issanda kotta kauaks ajaks.
23. (24.) Taaveti laul
Issanda päralt on maa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Sest Tema on
selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. Kes läheb Issanda
mäele ja kes seisab Tema pühas paigas? Kelle käed on ilma süüta ja süda puhas, kelle
hing tühja ei himusta ega vannu valet oma ligimesele. See saab õnnistuse Issandalt ja
armuannid oma lunastuse Jumala käest. See on see sugupõlv, kes Teda nõuab, kes
Jaakobi Jumala palet otsib. Teie, vürstid, tõstke väravad üles; teie, igavesed uksed,
minge lahti, ja Aukuningas tuleb sisse! Kes on see Aukuningas? Issand, tugev ja
vägev, Issand, vägev sõjas. Teie, vürstid, tõstke väravad üles; teie, igavesed uksed,
minge lahti, ja Aukuningas tuleb sisse! Kes on see Aukuningas? Vägede Issand, Tema
on Aukuningas!
115. Taaveti laul (Ps. 116: 10-19)
Ma usun, seepärast ma räägin, ma olin väga alandatud. Ma ütlesin omas imestuses:
Kõik inimesed on valelikud! Kuidas ma tasun Issandale kõik Tema heateod minu
vastu? Lunastusekarika tahan ma võtta ja Issanda nime appi hüüda. Ma tasun oma
tõotused Issandale kogu Ta rahva nähes. Kallis on Issanda meelest Tema vagade

surm. Oh Issand, ma olen ju Su sulane, ma olen Su sulane, Su ümmardaja poeg; Sa
oled mu kütked katki kiskunud. Sulle ma ohverdan tänuohvri ja hüüan appi Issanda
nime. Ma tasun oma tõotused Issandale kogu Ta rahva nähes, Issanda koja õuedes,
sinu keskel, Jeruusalemm.
Au… nüüd…
Halleluuja, halleluuja, halleluuja, au olgu Sulle, Jumal (kolm korda).
Troparid 8. viisil
Issand, kes Sa Neitsist ilmale tulid ning täis armu ja heldust oled! Ära vaata mu
kurjade tegude peale ja puhasta mu süda, tee ta Sinu kõigepuhtama ihu ja vere
templiks, ning ära lükka mind ära oma palge eest.
Au…
Kuidas julgen ma, vääritu, võtta osa Sinu pühadest andidest? Kui ma ka julgeksin
koos väärilistega Sinu juurde astuda, paljastab mind mu riie, sest ta ei ole pulmarüü ja
hukkamõistmine saab mu hulga pattudega koormatud hinge osaks. Puhasta, Issand,
mu hing roojusest ja päästa mind kui Inimesearmastaja!
Nüüd…
Hirmus palju on mul pattu, oh Jumalasünnitaja! Ma tõttan sinu juurde, Puhas, ja
palun päästmist: Külasta mu hädalist hinge ning palu oma Poega ja meie Jumalat, et
Ta annaks mulle andeks mu kurjad teod, oh ainus Õnnistatu.
Suure Paastu ajal loetakse see pealaul:
Kui need ausad jüngrid õhtusöömaajal jalapesemise läbi valgustatud said, siis
läks autu Juudas rahaahnusest pimedaks ja andis Sinu, õige Kohtumõistja,
ülekohtuste kohtumõistjate kätte ära. Vaata, sa varandusepüüdja, selle peale,
kes varanduse pärast ennast üles poos; põgene sellest täitmatust hingest, kes
julges Õpetajale seda teha. Issand, kes Sa kõikide vastu hea oled, au olgu
Sulle.
Issand, heida armu! (40 korda)
Kui tuled sööma sa, inime’, Issanda ihu
hirmuga ligi siis astu, sest see on tuli!
Ja kui sa jood sellest verest, et osadust saada
enne siis kõigiga lepi, kellega riius sa oled
ning alles siis söö seda salajast sööki.
Enne kui osa sa võtad me Issanda ihust,
elu mis annab, sest ohvrist nii kartuseväärsest,
palveta niiviisi, aukartusvärinaid tundes.
1. Basilius Suure palve
Valitseja Issand Jeesus Kristus, meie Jumal! Sina elu ja surematuse allikas, kõige
nähtava ja nähtamatu Looja. Sina alguseta Isa alguseta Poeg, kes Sa oma suures
helduses ihu enesele võtsid ja lasksid ennast risti lüüa meie – tänamatute ja
mõistmatute inimeste eest ja uuendasid omaenese verega meie patust rikutud
loomuse. Võta nüüd ise, surematu Kuningas, minu, patuse, meeleparandus vastu,
pööra oma kõrv mu poole ja kuule mu kõnet. Ma olen teinud pattu, Issand, ma ole
teinud pattu taeva vastu ja Sinu ees ega ole väärt vaatama Sinu au kõrguse peale, sest
ma olen pahandanud Sinu heldust, astunud üle Su käskudest ja olnud sõnakuulmatu

Su käsusõnade vastu. Aga Sina, Issand, kes Sa oled kannatlik, pika meelega ja rikas
heldusest, ei lasknud mind hukka minna mu ülekohtuste tegudega, vaid ootad
kõikipidi mu pöördumist. Sest Sina, Inimesearmastaja, ütlesid oma prohveti läbi: Mul
ei ole heameelt patuse surmast, vaid sellest, et ta pöörduks oma teelt ja jääks ellu.
Issand, Sa ei taha oma kätetööd hukka saata ega ole Sul heameelt inimese
hukkaminemisest, vaid Sa tahad, et kõik pääseksid ja tuleksid tõetundmisele.
Seepärast ei jäta ka mina, ehkki ma pole ei taeva ega maa ega selle praeguse elu väärt,
sest ma olen ennast üleni patuorjaks teinud ja himusid teeninud ning Sinu kuju
rikkunud, lootust lunastusele – ma olen ju Sinu loodu ja kätetöö - vaid tulen julgusega
Sinu otsatu helduse juurde. Võta vastu ka mind, Inimesearmastaja Kristus, nagu Sa
võtsid vastu eksinud naise, röövli, tölneri ja kadunud poja. Sina, kes Sa maailma
patud enese peale võtsid ja inimeste tõved ja haigused terveks teed, kes Sa neid, kes
on vaevatud ja koormatud, enese juurde kutsud ning neile hingamist /kergendust/
annad, võta ära mu raske patukoorem. Sina, kes Sa oled tulnud mitte õigeid, vaid
patuseid meeleparandusele kutsuma, tee ka mind puhtaks kõigest liha ja vaimu
roojusest ning õpeta mind sinu kartuses tegema seda, mis on püha, et ma puhta
südametunnistusega Sinu pühi ande vastu võttes saaksin osa Sinu pühast ihust ja
verest ning et Sina koos oma Isa ja Vaimuga minus elaksid ja minusse jääksid. Jah,
Issand Jeesus Kristus, mu Jumal! Ärgu olgu Sinu pühast ja eluandvast salasusest
osavõtmine mulle süüks ja ärgu jäägu ma nõdraks hinge ja ihu poolest, kui ma neid
kõlbmatult vastu võtan, vaid lase mul viimse hingetõmbeni hukkamõistmatult osa
saada Sinu pühast salasusest Püha Vaimu osaduseks, juhatuseks igavesse ellu, heaks
kostmiseks Sinu kartusväärse kohtu ees, et ka mina saaksin koos kõigi Sinu valitutega
osa Sinu hukkaminematutest headustest, mis Sina, Issand, oled valmis pannud neile,
kes Sind armastavad ja kelle seas Sa oled igavesti kiidetud. Aamen.
2. Johannes Kuldsuu palve
Issand, mu Jumal, ma tean, et ma pole väärt ega kõlblik selleks, et Sina tuleksid mu
hingekoja katuse alla, sest ta on ju täiesti tühi ja kokku langenud ning Sul ei ole mu
sees väärilist aset, kuhu Sina oma pea võiksid panna. Aga et Sa oled ennast meie
pärast kõrgusest alandanud, alanda ennast ka nüüd minu alandliku südame pärast. Ja
nagu Sa lasksid panna ennast maha koopasse, rumalate loomade sõime, tule siis ka
minu rumalasse hinge ja roojasese ihusse. Ja nagu Sa ei pidanud väärituks istuda
patustega lauas õhtusöömaajal pidalitõbise Siimona kojas, tule siis ka minu, patuse ja
pidalitõbise, alandliku hinge kotta. Ja nagu Sa ei tõuganud ära minu sarnast eksinud,
patust naist, kes Sinu juurde tuli ja Sind puutus, nõnda halasta ka minu, patuse, peale,
kes ma Sinu juurde tulen ja Sind puutun. Ja nagu Sa ei põlanud tema roppe ja
roojaseid huuli, kui ta su jalgele suud andis, ära põlga ka minu suud, mis on tema
omast ropem ja roojasem, ega mu määritud ja rüvetunud huuli, ega mu kurja, räpast
keelt, vaid saagu Sinu püha ihu ja kalli vere süsi mu alandliku hinge ja ihu
pühitsemiseks ja valgustamiseks ning terviseks, mu suure patukoorma
kergendamiseks, kaitseks kõigi kuradi tegemiste vastu, mu kurjade ja halbade
kommete kaotamiseks ja keelamiseks, patuhimude suretamiseks, Sinu käskude
täitmiseks, Sinu jumaliku armu kasvamiseks minus ja Sinu Kuningriigi pärimiseks.
Sest vaata, Kristus Jumal, min a ei tule Sinu juurde põlgusega, vaid toetudes julgusega
Sinu ärarääkimata headusele. Ärgu jäägu ma kauaks eemale Sinu osadusest, et
vaimulik hunt mind kinni ei püüaks. Seepärast palun ma sind, Issand, kes Sa üksi
püha oled, pühitse mu hing ja ihu, mu mõistus ja süda, mu neerud ja sisikond ning
uuenda mind üleni. Istuta Sinu kartus mu liikmetesse ja tee, et Sinu pühitsus jääks
alati minuga. Ole mulle abimees ja kaitsja, juhata mind rahus mu eluteed käima ja tee

mind ükskord kõlblikuks ka Sinu pühade hulgas sinu paremal käel seisma Sinu püha
Ema, Sinu vaimulike teenijate ja pühade vägede ning kõigi Sinu pühade palvetel, kes
vanast ajast peale Sinu meele päraselt on elanud. Aamen.
3. Siimeon Metafrastese palve
Ainus puhas ja kadumatu Issand, kes Sa oma ärarääkimatu inimesearmastuse pärast
oled vastu võtnud kogu meie loomuse puhtast Neitsi verest, kes Sinu ilmale tõi üle
looduse seaduste, Jumala Vaimu mahatulemise ja igavese Isa tahtmise järele. Oh
Kristus Jeesus, Jumala tarkus, rahu ja vägi, kes Sa oma vastuvõetud inimloomusega
võtsid kanda eluandvad ja päästvad kannatused, risti, naelu, oda ja surma, sureta mu
hingehukkavad lihahimud. Kes Sa oma matmise läbi surmariigi tühjaks tegid, mata
mu kurjad nõud heade mõtetega kinni ja pilla laiali kurivaimude vägi. Kes Sa oma
eluandva ülestõusmise läbi kolmandal päeval langenud esivanema ülesäratasid, ärata
üles ka mind, pattulangenut, ja näita mulle meeleparanduse viise. Kes Sa oma aulise
taevaminemise läbi vastuvõetud liha jumalikuks tegid ja seda oma Isa paremal käel
istumise läbi austasid, tee mind kõlblikuks Sinu pühast õhtusöömaajast osavõtmise
läbi saada osa päästetutega Sinu paremal käel. Kes Sa oma trööstija Vaimu
mahatulemise läbi oma pühad jüngrid selle Vaimu kalliteks astjateks tegid, tee ka
mind sellesama Vaimu tulemise osaliseks. Kes Sa jälle tuled maailma üle õiget kohut
mõistma, lase ka mind siis pilvedes Sinule, mu Kohtumõistjale ja Loojale vastu minna
ühes kõigi Sinu pühadega, et ma lakkamata Sind kiidaksin ja laulaksin Sulle ühes
Sinu alguseta Isa ja Sinu kõigepühama, hea ja elavakstegeva Vaimuga nüüd, ikka ja
igavesti. Aamen.
5. Johannes Damaskenuse palve
Valitseja Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, kel üksi on meelevald inimeste patud
andeks anda, ära vaata ühegi mu patu peale, mis ma meelega või kogemata olen
teinud, sest Sina oled Helde ja Inimesearmastaja. Tee mind kõlblikuks
hukkamõistmatult osa võtma Sinu jumalikust, kõigeausamast, kõigepuhtamast ja
eluandvast salasusest – mitte raskuseks, piinaks ega pattude lisamiseks, vaid
puhastuseks, pühitsemiseks, tuleva elu ja kuningriigi pandiks, kindlaks varjuks ja
abiks, vaenlaste äraajamiseks ja mu hulga pattude mahapühkimiseks. Sest Sina oled
helde, halastaja ja Inimesearmastaja Jumal ja Sulle, ühes Sinu Isa ja Püha Vaimuga
anname meie au, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
6. Basilius Suure palve
Issand, ma tean, et ma võtan vääritult osa Sinu kõigepuhtamast ihus ja kõigekallimast
verest ning mul see süü, ja ma söön ja joon iseenese hukkamõistuks, sest ma ei anna
endale aru Sinu, Kristuse, mu Jumala ihust ja verest. Aga olles julge Sinu suure
halastuse peale, tulen ma Sinu juurde, kes ütlesid: Kes Minu liha sööb ning Minu verd
joob, see jääb Minusse ja Mina temasse. Seepärast halasta, Issand, ja ära noomi mind,
vaid tee minuga oma helduse järgi ja saagu mulle see püha õhtusöömaaeg
paranduseks, puhastuseks, valgustuseks, kaitseks, lunastuseks, mu hinge ja ihu
pühitsuseks, iga kurja kujutelma ja teo ning kuradi tegemise äraajamiseks, mis meele
läbi mu liikmetes valitseb, julguseks ja armastuseks Sinu vastu, mu elu parandamiseks
ja kinnituseks, heategude kasvatamiseks, heategude rohkendamiseks ja täiuseks, Sinu
käskude täitmiseks, Püha Vaimu osaduseks, juhatuseks igavese elu poole, heaks
kostmiseks Sinu kartusväärse kohtu ees, mitte süüks ega hukkamõistmiseks.
7. Siimeon Uusteoloogi palve

Roojastelt huultelt, saastasest südamest, rüvedalt keelelt ja rikutud hingest võta vastu
see palve, mu Kristus, ja ära põlga mu sõnu, mu eluviisi ega mu häbematust. Anna
mulle julgust rääkida, mida ma tahan, mu Kristus.Veel enam – õpeta mind, mida ma
peaksin tegema ja mida rääkima! Ma olen pattu teinud enam kui eksinud naine, kes,
kui ta teada sai, kus Sa aset oled, ostis salvi ja tuli julgesti Sinu, mu Kristuse, mu
Issanda ja Jumala jalgu võidma.
Kuidas Sa ei tõuganud enesest ära teda, kes südamest Sinu juurde tuli, nõnda ära
põlga ka mind, oh Sõna, vaid luba mul Sinu jalgu hoida, neile suud anda ning neid
julgesti silmaveega otsekui kalli salviga võida.
Pese mind puhtaks mu pisaratega ja puhasta mind nendega, oh Sõna. Päästa mind
lahti mu pattudest ja anna nad kõik mulle andeks.
Sina tead mu kurjade tegude hulka, Sa tunned ka mu haavu ja näed mu paiseid;
aga Sa tunned ka mu usku, näed mu õhkamist.
Sinu eest, mu Jumal ja Päästja, ei ole varjul ükski pisar ega ükski silmavee tilgake.
Sinu silmad nägid mu tegusid, kui nad veel tegemata olid ja Sinu raamatus on
kirjas ka see, mida ma veel teinud ei olegi.
Vaata, kõikide Jumal, mu viletsust, vaata mu vaeva ja anna mulle andeks kõik
patud, et ma puhta südame, väriseva mõtte ja rõhutud hingega võiksin Sinu
kõigepuhtamatest ja kõigepühamatest salasustest osa võtta, mille läbi saab elavaks ja
jumalikuks igaüks, kes neist puhta südamega sööb ja joob.
Sest Sina, mu Valitseja, ütlesid: Igaüks, kes Minu liha sööb ning Minu verd joob,
see jääb Minusse ja Mina temasse.
Väga ustav on mu Issanda ja Jumala sõna, sest kui ma sest jumalikust ja
jumalikuks tegevast armust osa saan, ei ole ma enam üksi, vaid Sinuga, mu Kristus –
valgusega, mis valgustab maailma heledamalt kui päike.
Aga et ma ei jääks üksi, ilma Sinuta, mu eluandja, mu hingeõhk, mu elu, mu rõõm
ja maailma lunastus, selleks tulen ma sinu juurde, nagu Sa näed, pisarsilmi ja murtud
südamega, ning palun, et mu eksimused andeks antud saaksid ja et ma võiksin
hukkamõistmatult osa võtta Sinu eluandvast ja puhtast salasusest, et Sa oma sõna järgi
minu, viletsa, sisse jääksid ja et Petja, leides mind Su armust ilma olevat, minu üle
võimust ei saaks ega mind eksitades kaugele ei viiks sinu jumalikuks tegevatest
sõnadest.
Seepärast langen ma Su ette ja hüüan Sulle südamepõhjast: Nagu Sa võtsid vastu
kadunud poja ja eksinud naise, kes Sinu juurde tulid, nõnda võta, Helde, vastu ka
mind, eksinut ja roojast, kes ma tulen Sinu juurde murtud südamega.
Ma tean, Lunastaja, et keegi peale minu pole nõnda Su vastu eksinud ega teinud
selliseid tegusid nagu mina.
Aga ma tean ka, et ei eksimuste hulk ega pattude rohkus või võita mu Jumala
pikka meelt ega inimesearmastuse sügavust, vaid kõiki, kes kogu südamest patust
pöörduvad, puhastad ja süütad Sa oma halastuse õliga, täidad nad valgusega ja teed
nad heldelt oma jumalikkuse osalisteks ning kõneled nendega tihti nagu heade
sõpradega, mida inglid ja inimesed väga imeks panevad.
Seesama teeb mind julgeks, mu Kristus, seesama tiivustab mind, ja olles kindel
Sinu headuse peale meie vastu, võtan ma rõõmu ja ühtlasi värinaga osa sellest tulest.
Vaata imet – ma olen rohi, aga ma ei põle, otsekui kibuvitsapõõsas, mis muiste ära
põlemata leegitses.
Ja nõnda kummardan, ülistan ja austan ma sind tänuliku meele, tänuliku südame
ning oma hinge ja ihu tänulike liikmetega, mu Jumal, kes Sa oled kiidetud nüüd ja
igavesti!

8. Johannes Kuldsuu palve
Jumal, vähenda, unusta ja anna andeks mu patud, mis ma Sinu ees olen teinud sõna
teo või mõttega, tahtlikult või tahtmata, mõistusega või mõistmata – anna mulle kõik
andeks kui hea ja Inimesearmastaja. Ja tee mind kõlblikuks Sinu kõigepuhtama Ema,
Sind teenivate vaimulike Vägede ja kõikide pühade palvete pärast, kes maailma
algusest Sinu meele pärast on elanud, Sinu püha ja kõigepuhtamat ihu ja sinu kallist
verd vastu võtma, mu hinge ja ihu parandamiseks ja mu kurjade mõtete
puhastamiseks.
Sest Sinu – Isa, Poja ja Püha Vaimu päralt on kuningriik, vägi ja au nüüd, ikka ja
igavesti. Aamen.
9. Johannes Kuldsuu palve
Ma ei ole seda väärt, Valitseja Issand, et Sa tuleksid mu hinge katuse alla, aga et Sa
tahad minu sees elada kui Inimesearmastaja, siis olen ma julge ja astun Sinu ette. Sa
käsid mul selle ukse lahti teha, mille Sina, ainus, oled loonud ja tuled sisse oma
inimesearmastuse pärast nõnda, nagu Sa oled. Sa tuled sisse ja valgustad mu pimedat
meelt. Ma usun, et Sa seda teed, sest Sa ei tõuganud ära eksinud naist, kes silmaveega
Sinu juurde tuli, ega põlanud tölnerit, kes kahetses pattu, ega ajanud ära röövlit, kes
Sinu kuningriigi ära tundis, ega jätnud tagakiusajat Saulust, kes meelt parandas,
selliseks, nagu ta oli, vaid kõiki, kes on patukahetsusega Sinu juurde tulnud, oled Sa
arvanud oma sõprade hulka – Sina, kes Sa üksi oled kiidetud alati, nüüd ja otsatutel
aegadel. Aamen.
10. Johannes Kuldsuu palve
Issand Jeesus Kristus mu Jumal, vähenda, unusta, puhasta ja anna andeks mulle
patusele ja Sinu kõlbmatule ja vääritule teenijale mu patud, eksimused ja ülekohtused
teod, mis ma olen teinud noorpõlvest tänase päeva ja tunnini mõistusega või
mõistmata, sõna või teoga, mõtete, kavatsuste ja kõigi meeletundmistega. Ja tee mind
Sinu kõigepuhtama Ema, Ikkaneitsi Maarja, palvete pärast, kes tõi Su mehetundmata
ilmale ja kes on mu ainus ustav lootus, eestpaluja ja päästja, kõlblikuks osa võtma
Sinu kõigepuhtamast, igavesest, elavakstegevast ja kartusväärsest salasusest mu
pattude andeksandmiseks ja igaveseks eluks, pühitsemiseks ja valgustamiseks,
tugevuseks ja parandamiseks, hinge ja ihu terviseks, mu kurjade mõtete ja mõtlemiste
ja kavatsuste ja pimeduse- ning kurjusevaimude antud öiste ettekujutuste kaotamiseks
ja täielikuks äraajamiseks. Sest Sinu ja Isa ja Püha Vaimu päralt on riik, vägi, au ja
austamine ning kummardamine nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
11. Damaskuse Johannese palve
Ma seisan sinu pühakoja ukse ees ega taha ikka oma kurje mõtteid jätta. Aga sina,
Kristus, kes Sa tölneri õigeks tegid ja kaanani naise peale armu heitsid ning röövlile
paradiisi väravad lahti tegid, tee ka mulle lahti oma halastav süda ja võta vastu mind,
kes ma sinu juurde tulen ja sind puudutan. Võta mind vastu nõnda, nagu Sa eksinud
naise ja veritõbise naise vastu võtsid. sest üks puutus Su riide hõlma külge ja sai kohe
terveks oma haigusest; teine võttis Su kõigepuhtamate jalgade ümbert kinni ja sai
patud andeks. aga mina, õnnetu, julgen kogu sinu ihu vastu võtta; ärgu põletagu see
mind nagu tuli, vaid võta mind vastu nõnda nagu Sa neid vastu võtsid ja valgusta mu
hinge tundmised ja põleta ära mu patusüüd, - selle palvetel, kes Sinu mehetundmata
ilmale tõi ja kõigi taevavägede palvetel, sest Sina oled kiidetud igavesti. Aamen.
12. Johannes Kuldsuu palve

Issand, ma usun ja tunnistan, et sina oled tõesti Kristus, elava Jumala Poeg, kes tuli
maailma patuseid lunastama, kelle seast mina kõige suurem olen. Veel usun ma, et see
on tõesti Sinu kõigepuhtam ihu ja see on tõesti Sinu kõigekallim veri. Seepärast palun
ma Sind: Halasta mu peale ja anna mulle andeks mu patud, mis ma olen teinud
tahteliselt või tahtmatult, sõna või teoga, teadmisega või teadmata, ja tee mind
kõlblikuks hukkamõistmatult Sinu kõigepuhtamatest salasustest osa võtma mu pattude
andeksandmiseks ja igaveseks eluks. Aamen.
Issanda karika ette astudes loe endamisi need salmid:
Vaata, on ligi ju jumalik osadus,
kõlbmatuid tulena põletav salasus.
Kõikide Looja, ära mind põleta,
vaid patuplekkidest armuga puhasta!
Võta mind täna vastu Sinu püha õhtusöömaaja osalisena, oh Jumala
Poeg, sest ma ei taha Sinu vaenlaste ees seda saladust avaldada ega Sulle
suud anda nagu Juudas, vaid ma tunnistan Sind nagu röövel: Issand,
mõtle minu peale oma kuningriigis!
Ja jälle salmid:
Verd nähes, mis jumalikuks sind muudab,
ehmu, sest söena ta kõlbmatuid kõrvetab!
Toidab ja uuendab Issanda ihu mind –
vaim jumalikuks saab, hing sala toidetud.
Troparid
Sa hurmasid mind, Kristus, oma armastusega ja muutsid mind oma jumaliku
lembusega. Põleta mu patud oma vaimuliku tulega ja lase mul Sinus rõõmu tunda, et
ma hõisates Su kahte tulemist kiidaksin.
Kuidas tohin ma, vääritu, astuda Sinu pühade rõõmusse? Kui ma ka julgeksin
pulmakotta minna, paljastab mind mu riie, sest ta ei ole pulmarüü ja inglid heidaksid
mu kinniseotult välja. Puhasta, Issand, mu hing roojusest ja päästa mind kui
Inimesearmastaja!
Palve
Inimesearmastaja Valitseja, Issand Jeesus Kristus, mu Jumal! Ärgu olgu see püha
õhtusöömaaeg mulle süüks, ehkki ma olen kõlbmatu, vaid hinge ja ihu puhastamiseks
ja valgustamiseks ning kihlamiseks tulevasse ellu ja kuningriiki. Aga mulle on hea
Jumala ligi olla ja panna Issanda peale oma pääsemise lootus.
Ja veel kord:
Võta mind täna vastu Sinu püha õhtusöömaaja osalisena, oh Jumala
Poeg, sest ma ei taha Sinu vaenlaste ees seda saladust avaldada ega Sulle
suud anda nagu Juudas, vaid ma tunnistan Sind nagu röövel: Issand,
mõtle minu peale oma kuningriigis!

Ärgu saagu Sinu pühast salasusest osavõtmine mulle süüks ega
hukkamõistmiseks, oh Issand, vaid mu hinge ja ihu parandamiseks!
TÄNUPALVED PÄRAST JUMALAARMUST OSAVÕTMIST
Kui elavakstegevaist pühadest Andidest
osa võtnud sa, kohemaid Jumalat kiida
ja palavalt Temale südamepõhjast
tänulaulu sa too, nõnda eneses öeldes:
Au Sulle, Jumal! Au Sulle, Jumal! Au Sulle, Jumal!
1. Tänupalve
Issand, mu Jumal, ma tänan Sind, et Sa ei ole põlanud mind patust, vaid oled teinud
mu kõlblikuks osa võtma Sinu pühadest andidest. Ma tänan sind, et Sa oled mu,
kõlbmatu, teinud kõlblikuks vastu võtma Sinu kõigepuhtamaid ja taevalikke ande.
Aga Sina, Inimesearmastaja Issand, kes meie eest oled surnud ja üles tõusnud ning
meile andnud need kartusväärsed ja eluandvad salasused, anna, et need oleksid ka
mulle hinge ja ihu tervenduseks, mu hingevaenlaste äraajamiseks, mu vaimusilmade
valgustuseks, mu hingejõudude rahuks, häbistamatuks usuks, tõeliseks armastuseks,
kasvamiseks tarkuses, Sinu käskude täitmiseks, Sinu jumaliku armu rohkenemiseks ja
Sinu kuningriigi pärimiseks; et ma nende läbi Sinu pühitsemises hoitud ja pidades
alati meeles Sinu armu, elaksin mitte enam iseenesele, vaid Sinule, meie Issandale ja
Heategijale; ja lahkudes ükskord sellest maailmast igavese elu lootuses, võiksin
astuda jäädavasse rahusse, kus hõiskajate hääl on lakkamatu ja Sinu palge
ärarääkimatu ilu nägijate rõõm on lõppematu. Sest Sina, Kristus, meie Jumal, oled
Sind armastavate hingede tõeline igatsus ja ütlematu rõõm ja Sind kiidab iga olevus
igavesti. Aamen.
2. Basilius Suure palve
Issand Kristus Jumal, igaveste aegade Kuningas ja kõikide Looja, ma tänan Sind
kõige hea eest, mis Sa mulle oled andnud, ja ka Sinu kõigepuhtamast ja
elavakstegevast salasusest osavõtmise eest. Ma palun Sind, hea ja Inimesearmastaja,
hoia mind oma kaitse all ja tiibade varjus ning lase mind mu viimse elutunnini puhta
südametunnistusega osa võtta Sinu pühadest andidest mu pattude andeksandmiseks ja
igaveseks eluks. Sest Sina oled eluleib, pühitsuseallikas ja hüvedeandja ja sulle ning
ühtlasi Su Isale ja Pühale Vaimule anname meie au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
3. Siimeon Metafrastese palve
Minu Looja, kes enese tahtel andsid mulle toiduks oma ihu, mis on kõlbmatuid
põletav tuli, ära põleta mind, vaid mine läbi mu liikmeist ja luist, sisemusest ja
südamest ning põleta ära kõik mu eksimuste ohakad! Puhasta mu hing, pühitse mu
mõtlemised, kinnita mu liikmed ühes luudega, valgusta mu viis meelt, naeluta mind
oma kartuse külge! Varja, kaitse ja hoia mind iga hingehukkava teo ja sõna eest!
Puhasta, pese ja ehi mind! Paranda, õpeta ja valgusta mind! Tee mind Sinu ainsa
Vaimu eluasemeks, aga mitte patu eluasemeks, et minu eest, kes olen
pühaõhtusöömaajast osasaamise läbi saanud Sinu kojaks, nagu tule eest põgeneks iga
kurjategija ja iga patuhimu. Palvetajateks enese eest toon Sinu ette kõik pühad:
ilmihuta taevavägede ülemad, Sinu Eelkäija, tarkusega ehitud apostlid ja ühes

nendega ka Sinu laitmatu puhta Ema. Võta siis, armuline Kristus, vastu nende palved
ja tee oma sulane valguselapseks. Sest Sina, Helde, oled meie hingede ainus pühitsus
ja valgus, ja Sinule, Jumalale ja Issandale, anname meie suurt au iga päev.
4. Palve
Issand Jeesus Kristus meie Jumal, olgu mulle Sinu püha ihu igaveseks eluks ja sinu
kallis veri pattude andeksandmiseks. Saagu see tänusalasus /püha s./ mulle rõõmuks,
terviseks ja hõiskamiseks. Aga Sinu kartuseväärsel ja teisel tulemisel tee mind, patust,
kõlblikuks seisma Sinu au paremal poolel Sinu kõigepuhtama Ema ja kõigi pühade
palvete pärast.
5. Palve Jumalaemale
Kõigepüham Valitseja /-nna/ Jumalasünnitaja, mu pimeda hinge valgus, mu lootus,
abi varjupaik, mu trööst ja rõõm! Ma tänan sind, et oled mu, kõlbmatu, teinud
kõlblikuks osa võtma sinu Poja kõigepuhtamast ihust ja Tema kõigekallimast verest.
Aga sina, kes sünnitasid tõelise valguse, valgusta mu südame vaimusilmad; sina, kes
tõid ilmale igavese eluallika, elusta mind, patust surmatut; sina, armulise Jumala
heasüdameline Ema, halasta mu peale ja anna mu südamesse härdust ja kahetsust, mu
mõtetesse alandlikkust, mu meele ahvatlustes toetust. Tee mind kõlblikuks viimse
elutunnini hukkamõistmatult vastu võtma kõigepuhtama salasuse pühitsust mu hinge
ja ihu tervendamiseks ning anna mulle meeleparandamise- ja patutunnistusepisaraid,
et ma sind kogu oma eluaja laulaksin ja kiidaksin, sest sina oled õnnistatud ja väga
kiidetud igavesti. Aamen.
SUURTE JA KESKMISTE PÜHADE PEALAULUD (TROPARID) JA KONDAKID
(Poolik!)
1. Liikumatud pühad
1. september – kiriklik uusaasta (vt. 1. jaanuari alt)
8. september - Jumalasünnitaja sündimine
Pealaul 4. viisil
Sinu sündimine, Jumalasünnitaja Neitsi, kuulutas kogu maailmale rõõmu, sest sinust
paistis Õigusepäike, Kristus meie Jumal, kes needuse tühistas /ära kaotas/ ja õnnistuse
asemele andis, kes surma ära kaotas /rikkus/ ja meile igavese elu kinkis.
Kondak 4. viisil
Sinu püha sündimise läbi, oh kõigepuhtam, pääsesid Joakim ja Anna lastetuse häbist
ning Aadam ja Eeva surma kaduvusest. Sinu rahvas, kes patuvangist lahti lastud,
pühitseb su sündimist ja hüüab sulle: Sigimatu sünnitab Jumalasünnitaja ja meie elu
imetaja.
14. september – Ristiülendamine
Pealaul 1. viisil
Lunasta, oh Issand, oma rahvast ja õnnista oma pärisosa. Anna võitu ristirahvale tema
vaenlaste üle ja kaitse oma ristiga oma kogudust.

Kondak 4. viisil
Kristus, meie Jumal, kes Sa omal tahtel ristile läksid, kingi armu oma
uuele kogudusele, kes ennast Su nimega nimetab. Rõõmusta oma väega meie
õigeusulist ristirahvast ja anna talle tuge tema vaenlaste vastu, et Sinu abi
talle ikka rahurelvaks ja võitmatuks võiduks oleks.
26. september – apostel evangelist Johannes Jumalasõnaõpetaja surmapäev
Pealaul 2. viisil
Oh Kristuse, meie Jumala, armas apostel, tõtta meid, viletsaid inimesi,
päästma. See, kes lubas sul oma rinnale nõjatuda, võtab ka vastu su palved,
kui sa Tema ette langed. Sa Jumala Sõna tundja, palu Teda, et ta kaotaks
paganarahva pimeduse ning annaks meile rahu ja suurt armu.
Kondak, 2. viisil
Sa abielutundmatu apostel, kes jõuab su suurtest tegudest rääkida? Sa teed
imetegusid, jagad tervekssaamist ja palud meie hingede eest kui Jumala Sõna
tundja ja Kristuse sõber.
1. oktoober – Jumalaema kaitsmise püha
Pealaul 4. viisil:
Sinu ilmumise läbi kaitstud, oh Jumala Ema, / pühitseme meie, usklikud
inimesed, rõõmuga seda tänast päeva, / ja Sinu kõigepuhtama kuju peale vaadates
hüüame alandlikult: / Kaitse meid oma kalli varjuga, / ja päästa meid kõigest hädast, /
ning palu oma Poega Kristust, meie Jumalat, / et Ta meie hinged lunastaks.
Kondak, 3. viisil:
Täna seisab Neitsi kirikus / ja palub ühes pühade hulkadega nägemata meie
eest Jumalat, / inglid kummardavad ühes piiskoppidega, / apostlid hõiskavad ühes
prohvetitega, / sest Jumalasünnitaja palub meie eest / seda igavest Jumalat.
8. november – Peaingel Miikaeli ja teiste ilmihuta vägede mälestus
Pealaul 4. viisil:
Oh taevavägede ülemad, / meie, vääritud, palume teid alati: / Varjake meid oma
palvete läbi / oma vaimuliku au tiibade varju all / ja kaitske meid, kes me kõigest
südamest / teie ette langeme ja hüüame: // Päästke meid hädadest, taevavägede
ülemad!
Kondak 2. viisil
Teie, Jumala peainglid, / Tema au teenrid, / inglite ülemad ja inimeste juhatajad, /
paluge meile suurt armu ja kõike, mis meile kasulik on; // sest teie olete ilmihuta
vaimude ülemad.
21. november – Jumalaema templisseviimine (leemeti-maarjapäev)
Pealaul 4. viisil

Täna on Jumala heameele näitamise alustus ja inimeste lunastuse ettekuulutus. Täna
astub Neitsi avalikult Jumala templi/sse/ ja annab kõigile tunda Kristuse tulemist.
Temale hüüame ka meie lauluhäälega: Ole rõõmus sina, kelle läbi Looja lunastusetöö
korda saadab /Looja armunõu täidesaatmine, kelle läbi Looja inimeste lunastustööd
alustab! //
Kondak 4. viisil
Täna viiakse Issanda kotta Neitsi – Lunastaja kõigepüham tempel, kallis koda ja
Jumala au püha laegas ja ühes temaga viiakse sinna ka jumaliku Vaimu armuand.
Seda Neitsit laulavad kiites Jumala inglid; tema on taevalik telk.
30. november – püha apostli Andrease surmapäev
Pealaul 4. viisil
Andreas, sa esikutsutu apostlite seast ja ülemapostel Peetruse vend, palu kõikide
Issandat, et Ta annaks rahu maailmale ja meie hingedele suurt armu.
Kondak 2. viisil
Kiitkem jumalakuulutajat, kelle nimi mehisust tähendab, esikutsutut Lunastaja
apostlite seast ja Peetruse sugulast, sest ta hüüab nüüd meile, nagu enne Peetrusele:
Tulge, me oleme leidnud selle, keda oodatakse!
6. detsembril – Lüükia Mürra peapiiskop Nikolaus Imetegija mälestus (nigulapäev)
Pealaul 4. viisil:
Su tõsised eluviisid näitasid sind su karjale usu märgiks, alandlikkuse eeskujuks,
kasinuse õpetajaks. Sellepärast said sa oma alandlikkuse eest suuruse, vaesuse eest
rikkuse, püha isa piiskop Nikolaus, palu Kristust Jumalat, et meie hinged lunastatud
saaksid.
Kondak 3. viisil
Sa olid, püha, salasuste talitaja Mürra linnas. Kristuse evangeeliumi sõnu täites tahtsid
sa, vaga, jätta elu oma rahva pärast ja päästsid ilmsüütuid inimesi surmast. Seepärast
said sa pühitsetud kui suur Jumala armu tundja. /NB muutused!/
25. detsembril – Jeesuse Kristuse sündimine (jõulupüha)
Pealaul 4. viisil
Sinu sündimine, Kristus, meie Jumal, valgustas maailma tõetundmise valgusega, sest
temas õppisid tähtede teenijad tähe läbi Sind, Õigusepäikest, kummardama ja Sind,
kõrgelt Päevatõusmist, tundma. Issand, au olgu Sulle!
Kondak 3. viisil
Täna sünnitab Neitsi selle, kes on kõrgem kõigest loodust / või vana viisi/ /Olemisest
Ülema/ ja maa toob koopa sellele, kelle ligi ei või saada /Ligipääsmatule/. Inglid
laulavad kiites karjastega ja targad reisivad tähe järele, sest meie pärast on sündinud
väike lapsuke – igavene Jumal!
1. jaanuar – Kristuse ümberlõikamine ja Keisarea peapiiskop Basilius Suure
mälestus

Pealaul pühale Basiliusele 1. viisil
Kuninglik preester, sinu hääl käis üle kogu maa, kus iganes su sõna kuulda võeti. Sa
kuulutasid jumalikku usku, seletasid loodud asjade olemist ja parandasid inimeste
eluviise. Palu, vaga isa, Kristust Jumalat, et Ta lunastaks meie hinged.
Ümberlõikamispüha pealaul 1. viisil
Oh Jeesus, kes Sa istud ühes oma alguseta Isa ja jumaliku Vaimuga kõrgel tuleleegi
sarnasel aujärjel, Sa arvasid heaks maa peal sündida Tütarlapsest, Su mehetundmatust
Emast, seepärast lõigati ka Sind kui inimest kaheksandal päeval ümber. Au olgu Sinu
heale nõule, au olgu Sinu lunastuseteole, au olgu Sinu maa peale tulemisele, ainus
Inimesearmastaja.
Kondak pühale Basiliusele
Oh taeva valgusega hiilgav vaga Basilius, sa ilmusid Koguduse kõikumatuks toeks
ning jagad kadumatut varandust kõigile inimestele, kinnitades neid oma õpetusega.
Ümberlõikamispüha kondak 3. viisil
Kõikide Issand kannatab ümberlõikamist ja lõikab kui Armuline ära inimeste patud;
Ta annab täna maailmale lunastuse. Täna on kõrgustes rõõmus ka Looja suur
ülempiiskop ja Kristuse salasusetundja Basilius.
Uusaasta (nääripäev)
Pealaul 2. viisil
Kõikide Looja, kes Sa ajad ja aastad oma meelevalda panid, ehi seda seda aastat oma
õnnistuse krooniga! Hoia rahus meie maad ja rahvast /ristirahvast / Jumalaema
palvete pärast ja lunasta /päästa/ meid.
Kondak 2. viisil
Oh Kuningas Kristus, kes Sa kõrges elad ja oled kõige nähtava ja nähtamatu Looja ja
Ehitaja, Sa oled loonud päeva ja öö, ajad ja aastad. Ehi nüüd seda uut aastat oma
õnnistuse krooniga, kaitse ja hoia rahus meie maad ja rahvast, oh Rohkeltarmuline.
6. jaanuar - Jeesuse Kristuse ristimine ehk Jumalailmumine
Pealaul 1. viisil
Kui Sind Jordani jões ristiti, oh Issand, siis ilmus Kolmainu Jumala kummardamine,
sest Isa hääl tunnistas Sind oma armsaks Pojaks ja Vaim tuvikese näol kinnitas tõeks
selle tunnistuse. Kristus Jumal, kes Sa oled ilmunud ja maailma valgustanud, au olgu
Sulle.
Kondak 4. viisil
Sa ilmusid, Issand, täna maailmale ja Sinu valgus paistis meie peale, kes Sind
tundes laulame: Sa tulid ja ilmusid, oh ligipääsmatu Valgus!
8. jaanuar – Tartu märtrite preester Issidori ja tema kaaskannatajate mälestus
14. jaanuar – Tartu märtrite piiskop Platoni, preestrite Nikolai ja Mihhaili mälestus

30. jaanuar – Kolme ülemkarjase – Basilius Suure, Gregorius Jumalasõnaõpetaja
ja Johannes Kuldsuu mälestus
Pealaul 4. viisil
Teie, apostlite sarnased ja kogu maailma õpetajad, paluge kõikide Issandat, et Ta
annaks rahu maailmale ja meie hingedele suurt armu.
Kondak 2. viisil
Sina, Issand, võtsid siitilmast oma õndsuse ja rahu sisse need pühitsetud ja Jumalast
juhatatud armuõpetuse kuulutajad ja ülemad õpetajad, sest nende töö ja vaev olid
rohkem Su meelepärast kui ükski põletamisohver, oh ainus, kes Sa oma pühasid
austad.
2. veebruar – Issanda templisseviimine (küünlapäev)
Pealaul 1. viisil
Ole rõõmus, Jumalasünnitaja Neitsi, kes sa oled armu saanud, sest sinust paistis
Õigusepäike – Kristus, meie Jumal, kes valgustab neid, kes pimeduses on. Ole rõõmus
ka sina, õiglane vanake, sest sa võtsid oma sülle meie hingede Lunastaja, kes meile
surnust ülestõusmist annab.
Kondak 1. viisil
Sina, Kristus Jumal, pühitsesid oma sündimise läbi Neitsi ihu ja õnnistasid, nagu
kohus, Siimeoni käsi, ja kui meil häda käes oli, tõttasid meile appi ja päästsid meid.
Hoia, ainus Inimesearmastaja, oma elupaika sõdade eest rahus ja anna tugevust oma
rahvale, kes Su meelest armas on.
25. märts – Jumalaema rõõmukuulutamine (paastumaarjapäev)
Pealaul 4. viisil
Täna on meie lunastuse alustus ja igavesest ajast seatud salaasja ilmumine: Jumala
Poeg saab Neitsi Pojaks ja Kaabriel kuulutab armu. Seepärast hüüdkem ka meie ühes
temaga Jumalasünnitajale: Ole rõõmus, kes sa armu oled saanud, Issand olgu sinuga!
Kondak Sulle Sõjaülemale…vt. lk.
29. märts – Petseri vagad isad Mark ja Joona
23. aprill – Suurmärter Georgius Võiduka mälestus (jüripäev)
Pealaul 4. viisil
Sina, Kristuse usu eest palju kannatanud Georgius, oled head võitlemist võidelnud,
piinajate õeluse tühiseks teinud ja enese Jumala meelepäraseks ohvriks toonud ja
nõnda võidukrooni pärinud ning palud nüüd, oh püha, kõigile pattude andeksandmist.

Kondak 4. viisil
Jumal tegi sinust tõelise vagaduse põlluharija, kes heategude viljapäid korjab. Sest sa
külvasid silmaveega ja lõikasid hõiskamisega, valasid oma verd ja võtsid vastu
Kristuse, ning palud nüüd, oh püha, kõigile pattude andeksandmist.
9. mai – püha Nikolause säilmete toomine Mürrast Bari linna
Pealaul 4. viisil
Nüüd on kätte jõudnud suure rõõmu päev, Bari linn on rõõmus ja ühes temaga
hõiskab kogu maailm, vaimulikke laule lauldes; sest täna on püha rõõmu päev, püha
imetegija Nikolause kalli ja terviseandva ihu toomine. Tema ilmus otsekui loojumatu
päike oma hiilgavate kiirtega ja ajab ära kiusatuse ja hädade pimeduse neist, kes
usuga hüüavad: Päästa meid, suur Nikolaus, meie eestseisja!
Kondak 3. viisil
Sinu püha ihu, oh vaga piiskop Nikolaus, läks, otsekui täht, idast läände. Sinu
minemise läbi sai meri pühitsetud ja Bari linn sinust õnnistatud, sest sina, kaunis
imetegija, imeline ja armuline, ilmusid meile abiks.
24. juuni – Eelkäija Ristija Johannese sündimine (jaanipäev)
Pealaul 4. viisil
Oh prohvet ja Kristuse tulemise Eelkäija, meie, kes sind armastusega austame, ei
mõista sind kõlblikult kiita. Sinu ausa ja püha sündimise läbi sai su ema sigimatu ihu
ja isa tumm keel lahti ja maailmale kuulutatakse Jumala Poja lihasse tulemist.
Kondak 3. viisil
See, kes enne oli sigimatu, sünnitab nüüd Kristuse Eelkäija, kes on kõigi ennustuste
täitumine /kes on viimane prohvet/, sest selle peale, keda prohvetid ette kuulutasid,
pani ta oma käe Jordani jõel ja oli Jumal-Sõna prohvet, kuulutaja ja Eelkäija.
29. juuni – Ülemapostlite Peetruse ja Pauluse mälestus (peeterpaavlipäev)
Pealaul 4. viisil
Teie, kõige ülemad apostlite seast ja kogu maailma õpetajad, paluge kõikide Issandat,
et Ta annaks rahu maailmale ja meie hingedele suurt armu.
Kondak 2. viisil
Sina, Issand, võtsid siitilmast oma õndsuse ja rahu sisse need kindlad ja Jumalast
juhatatud armuõpetuse kuulutajad ja ülemapostlid, sest nende vaevanägemine ja surm
olid rohkem Su meelepärast kui ükski põletamisohver, oh ainus südamepõhja tundja.
20. juuli – Prohvet Eelia mälestus
Pealaul 4. viisil
Oh aus Eelias /Eelija/, sa ingel ihus, prohvetite põhi /alusmüür/, teine Kristuse
tulemise eelkäija! Sa saatsid ülevalt Eliisale armuanni haigeid terveks teha,
pidalitõbiseid puhastada ja annad ka nüüd tervekssaamist neile, kes sind austavad.

Kondak 2. viisil
Oh prohvet ja Jumala suurte tegude ettenägija kuulus Eelias /-ja/, kes sa oma sõnaga
vihmapilved kinni panid, palu meie eest ainust Inimesearmastajat.
6. august – Issandamuutmine
Pealaul 7. viisil
Sa muutsid ennast mäe peal, oh Kristus Jumal, ja näitasid jüngritele oma au, niipalju
kui nad seda näha võisid. Paistku ka meile, patustele, Sinu igavene valgus,
Jumalasünnitaja palvete pärast, Valguseandja, au olgu Sulle.
Kondak 7. viisil
Mäe peal muutsid Sa enneast, Kristus Jumal, ja Su jüngrid said Sinu au näha nii palju,
kui nad võisid, et nad oleksid saanud Su ristisurma nähes mõista, et Sa omal tahtel
kannatad, ja maailmale kuulutada, et Sina oled tõesti Isa paistus /apaugasma/.
15. august – Jumalaema uinumine (rukkimaarjapäev)
Pealaul 1. viisil
Oh Jumalasünnitaja, sünnitamises hoidsid sa neitsipõlve alles ja pärast surma
/uinudes/ ei jätnud sa maailma maha. Sina, Elu Ema, läksid elu sisse ja oma palvete
läbi päästad sa surmast meie hinged.
Kondak 2. viisil
Haud ja surm ei saanud võimust Jumalasünnitaja üle, kes on palvetes uinumatu ja
eestseismises meie kindel lootus, sest tema kui Elu Ema viis elu sisse see, kes tema
neitsilikku ihusse oli asunud.
29. august – Ristija Johannese pea maharaiumine
Pealaul 2. viisil
Õiglase mälestus jääb õnnistamiseks, / aga sinule, Eelkäija, on küll Issanda
tunnistusest. / Sina oled tõesti ausam kui kõik teised prohvetid, / sest sa said
kõlblikuks Jordani jões ristima Selle, / kellest ette oli kuulutatud. / Sa kannatasid ka
surma tõe eest rõõmuga / ja kuulutasid surmavallas ihulikult ilmunud Jumalat, / kes
maailma patud ära kannab // ja meile suurt armu annab.
Kondak 5. viisil
Eelkäija ausa pea maha raiumine sündis jumaliku armunõu järgi, sest ta pidi ka
surmavallas Lunastaja tulemist kuulutama. Nutku siis Herodias, kelle palvel see
ülekohtune tapmine sündis, sest ta ei armastanud mitte Jumala seadust, vaid siitilma
heitlikku ja ajalikku elu.
LIIKUVATEL PÜHADEL
Tölneri ja variseri pühapäev
Kondak 4. viisil

Põgenegem variseri hooplemise eest, õppigem tölneri alandlike sõnade kõrgust
tundma, ja hüüdkem ohates patukahetsemisega: Oh maailma Lunastaja, puhasta oma
sulaseid.
Kadunud poja pühapäev
Kondak 3.viisil
Meeletul viisil lahkusin ma Sinu aust, mu Isa, nurjatul viisil pillasin ma laiali
varanduse, mille sa mulle olid andnud; seepärast hüüan ma Su poole kui kadunud
poeg: Isa, ma olen Sinu ees pattu teinud, ole mulle armuline, võta mind, kahetsejat,
vastu ja pea mind kui ühte oma palgalistest.
Viimsekohtu, lihast loobumise pühapäev
Kondak 1. viisil
Kui Sa, Jumal, auga maa peale tuled, kui kõik värisevad, kui tulejõgi Su kohtujärje
ees jookseb, raamatud lahti tehakse ja kõik salateod avalikuks saavad, päästa mind siis
kustumatust tulest ja tee mind kõlblikuks Su paremal käel seisma, oh kõigeõiglasem
Kohtumõistja!
Andeksandmise, piimastloobumise pühapäev
Kondak 6. viisil
Issand, Sa tarkuse õpetaja, mõistuse andja ja vaeste kaitsja, kinnita ja tee targaks mu
süda; kingi mulle sõna, oh Isa Sõna, sest, vaata, ma ei keela oma huuli Su poole
hüüdmast: Armuline, halasta minu, langenu peale!
Kondak püha Kreeta Andrease kaanonis Suure Paastu 1. nädalal
Mu hing, mu hing, ärka üles, mis magad sa! Lõpp jõuab ligi ja sa ehmatad ära. Ärka
siis üles, et su peale halastaks Kristus Jumal, kes igas paigas on ja kõike täidab.
Suure Paastu pühapäevad
1., Õigeusu pühapäev
Pealaul 2. viisil
Meie kummardame Sinu kõigepuhtama kuju ees, helde Kristus Jumal, paludes oma
pattude andeksandmist, sest omal tahtel läksid Sa ihulikult ristile, et päästa vaenlase
orjusest enese loodud olevused. Sellepärast hüüame tänulikult Sulle: Sa täidad kõiki
rõõmuga, oh Lunastaja, kes tulid maailma lunastama.
Kondak 8. viisil
Isa kujutamatu Sõna võttis kuju sinult, Jumalasünnitaja, kui Ta inimeseks sai, ja
uuendas ennemuiste ära rikutud kuju, teda oma jumaliku iluga ehtides. Aga meie,
lunastusest tunnistades, kuulutame Teda teo ja sõna läbi.

2., Peapiiskop Gregorius Palamase pühapäev
Pealaul 8. viisil
Sa õigeusu lamp, Koguduse kinnitus ja õpetaja, munkade ilu, Jumalasõna tundjate
võitmatu kaitsja, sa Tessaloonika au, sa armu kuulutaja, oh imetegija Gregorius, palu
alati, et meie hinged lunastatud saaksid.
Kondakid
8. viisil: Meie kiidame sind ühel meelel, sa pühitsetud ja jumalik tarkuse orel /pill,
kannel,…?/, Jumalasõna kuulutav hele pasun. Sina kui mõistus seisad nüüd
kõigekõrgema Mõistuse ees, juhata siis ka meie meel Tema poole, oh isa, et me
hüüaksime: Ole rõõmus, sa armu kuulutaja!
4. viisil: Nüüd on käes töötegemise aeg, kohus on ukse ees, ärgakem siis üles,
paastugem ja valagem patukahetsuses pisaraid, aidakem vaeseid ja hüüdkem: Meie
oleme pattu teinud enam, kui mereliiva on, aga vähenda /anna andeks…?/ meie patte,
kõikide Looja, et me päriksime närtsimatud pärjad.
3., ristikummardamise pühapäev
Pealaul: Lunasta, oh Issand… (lk )
Kondak 7. viisil
Ei varja enam tulemõõk Eedeni väravaid, sest ristipuu on saanud imeliseks
kustutajaks ja surma astel ning põrguhaua võimus on murtud. Sest Sina, mu
Lunastaja, ilmusid neile, kes põrguhauas olid ja hüüdsid: Minge jälle paradiisi!
4., vaga Johannes Redelikirjutaja pühapäev
Pealaul 1. viisil
Sa elasid kõrbes ja ilmusid kui ihulik ingel ja imetegija, oh meie jumalakartlik isa
Johannes! Paastu, valvamise ja palve läbi said sa taeva andeid ning arstid tõbiseid ja
nende hingesid, kes usuga sind appi hüüavad. Au olgu sellele, kes sulle selle väe
andis; au olgu sellele, kes sind aukrooniga ehtis; au olgu sellele, kes sinu läbi kõigile
tervekssaamist annab.
Kondak 4. viisil
Sinu pani Issand tõelise kasinuse kõrgusse kui heleda /õieti: liikumatu, kinnis-,
mittepetliku- aplanēs, loojumatu?/ tähe, mis igale poole paistab, oh meie õpetaja ja isa
Johannes!
5., vaga Egiptuse Maarja pühapäev
Pealaul 8. viisil
Sina, oh ema, hoidsid hoolega eneses alles seda, mis on loodud Jumala kuju järgi, sest
risti enese peale võttes käisid sa Kristuse järel ja teo läbi õpetasid liha kui kaduvat
asja põlgama, aga surematu hinge eest hoolt kandma. Seepärast hõiskab ka su hing
ühes inglitega, vaga Maarja.

Kondak 3. viisil
Sina, kes enne olid täis kõiksugu kõlvatust, said nüüd meeleparanduse läbi Kristuse
pruudiks, igatsed inglite eluviisi ja võidad risti väega kurjad vaimud ära. Seepärast
said sa, auline Maarja, taevariigi pruudiks.
Laatsaruse laupäev
Pealaul 1. viisil
Et enne oma kannatamist meie kõikide ülestõusmist kinnitada, äratasid Sa Laatsaruse
surnust üles, oh Kristus Jumal. Seepärast ka meie kui lapsed võidutähti kandes,
laulame Sulle, surma võitjale: Hosianna kõrges, kiidetud on see, kes tuleb Issanda
nimel!
Kondak 2. viisil
Kristus, kõikide rõõm, tõde, valgus, elu ja maailma uuendaja, tuli oma armu pärast
maa peale, sai surnust ülestõusmise ettetähendajaks ja kui Jumal annab kõigile patud
andeks.
Palmipuudepüha
Pealaulud:
Et enne oma kannatamist… (vt. eelmine päev)
4. viisil
Ristimises saime me ühes Sinuga maha maetud, oh Kristus, meie Jumal ja Sinu
ülestõusmise läbi saime me igavese elu osaliseks ning hüüame lauldes: Hosianna
kõrges, kiidetud on see, kes tuleb Issanda nimel!
Kondak 6. viisil
Oh Kristus Jumal, kes Sa taevas aujärjel oled ja maa peal sälu seljas istusid, Sa võtsid
vastu inglite kiitust ja laste laulu, kes Sulle hüüdsid: Kiidetud oled Sina, kes Sa tuled
Aadamat üles äratama!
Suur- e. kannatusnädal
Esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev
Pealaul omal viisil (või 8. viisil)
Vaata, Peigmees tuleb kesköösel, ja õnnis on sulane, kelle Ta valvamast
leiab, aga kõlbmatu on see sulane, kelle Ta laisklemast leiab. Katsu siis, mu
hing, ennast une eest hoida, et sa surmale antud ja Kuningriigist välja lükatud
ei saaks. Ärka üles ja hüüa: Püha, püha, püha oled Sina, Jumal, heida armu
meie peale Jumalasünnitaja palvete pärast.
Eksapostilari
Ma näen, mu Lunastaja, Su pulmakoda on iluehtes, aga mul pole riiet, et sinna sisse
minna. Valgusta mu hinge katet, Valguseandja ja lunasta mind!
Suur neljapäev

Pealaul omal viisil (või 8. viisil)
Kui need ausad jüngrid… (lk. )
Kondak 2. viisil
Needsamad käed, millega äraandja Juudas õhtusöömaajal leiba vastu võttis,
sirutas ta salaja välja, et võtta vastu selle hinda, kes on oma käega inimese
loonud; ja tema, salakaval sulane, ei parandanud meelt.
Suur reede
Pealaul omal viisil (või 8. viisil)
Kui need ausad jüngrid… (lk )
Kondak 8. viisil
Tulge kõik, kiitkem lauldes meie pärast Ristilöödut, keda Maarja ristipuul
nägi ja hüüdis: Ehk Sa küll ristisurma kannatad, oled Sa ikkagi Mu Poeg ja
Mu Jumal!
Teenistuse lõpul tropar 4. viisil
Sa ostsid meid lahti meid Seaduse needuse alt oma kalli verega. Ristile naelutatud, ja
odaga pistetud, andsid Sa maailmale igavese elu. Au Sulle, meie Lunastaja!
Suur Laupäev
Pealaulud omal viisil (2. viisil)
Auväärt Joosep võttis Su kõigepuhtama ihu puu pealt maha, mähkis ta puhaste linaste
riiete sisse kalliste rohtudega ja pani selle uude hauda.
Au…
Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, siis surmasid Sa põrguhaua oma
jumaliku valgusega. Ja kui Sa surnud maa alt üles äratasid, siis hüüdsid kõik
taevaväed: Eluandja Kristus, meie Jumal, au olgu Sulle!
Nüüd…
Ingel, kes ilmus salvitoojatele naistele haua juures, ütles: Salvid kõlbavad /sobivad/
surelikele inimestele aga Kristuse ihu on kõdunematu.
Kondak 6. viisil
Seda, kes sügavuse kinni pani, nähakse nüüd surnu olevat. Surematu mähitakse kallite
salvidega linasesse riidesse ja pannakse hauda kui koolja. Naised tulid Teda salvidega
võidma, nutsid kibedasti ja hüüdsid: See on õnnistatud hingamispäev, kui hauas hingab
Kristus, kes kolmandal päeval üles tõuseb!
Kristuse ülestõusmise ehk paasapüha (lihavõtted)
Pealaul omal viisil (5. viisil)
Kristus on surnu/i/st üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas
olid, elu kinkinud.
Kondak 8. viisil

Ehkki /et Sa küll/ Sa alla hauda läksid, oh Surematu, siiski kaotasid Sa ära surmariigi
võimu ja tõusid üles kui võitja kolmandal päeval, oh Kristus Jumal. Sa ütlesid
salvitoojatele naistele: Olge rõõmsad, kinkisid rahu oma apostlitele ja andsid
langenud inimestele ülestõusmist.
Paasatunnid (lauldakse paasanädalal tundideteenistuste ning ka koduste hommiku- ja
õhtupalvete asemel)
Algussõnad (kodus: Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale
meie pühade isade palvete pärast. Aamen.)
Kristus on surnuist üles tõusnud… (3 korda)
6. viisil
Kristuse surnuist ülestõusmist nähes, / kummardagem püha Issandat Jeesust, / kes
üksi ilma patuta on. / Meie kummardame Su risti ette, Kristus / ja laulame ning
kiidame Su püha ülestõusmist, / sest Sina oled meie Jumal, / peale Sinu ei tunne meie
kedagi muud; / Sinu nime hüüame meie appi. / Tulge kõik usklikud, kummardagem
Kristuse püha ülestõusmist, / sest, vaata, risti läbi tuli rõõm kogu maailmale. /
Issandat ikka kiites laulgem Tema ülestõusmisest, / sest Tema on ristivalu kannatanud
// ja surma läbi surma ära hukanud. (3 korda)
Ipakoi 4. viisil
Need, kes koos Maarjaga enne päevatõusmist tulid, / leidsid kivi haua ukse pealt ära
veeretatud olevat / ja ingel ütles neile: / Mis otsite teie seda, kes igaveses valguses
elab, surnute juurest kui inimest? / Vaadake – surilinad on siin! / Minge rutusti ja
kuulutage maailmale, / et Issand on üles tõusnud ja surma ära surmanud, / sest tema
on Jumala – inimsoo Päästja – Poeg.
Kondak 8. viisil: Ehkki /Et Sa küll/ alla hauda läksid… (lk )
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule.
Oh Kristus, Sa olid hauas ihuga / ja surmavallas hingega kui Jumal, / paradiisis
ühes röövliga / ja aujärjel ühes Isa ja Vaimuga; / Sa täidad kõik, kui igas paigas olija.
/aperigraptos/
Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sinu eluandja haud, oh Kristus, on kaunim kui paradiis / ja tõesti ilusam, kui
üksiki kuningakoda; / tema on meie ülestõusmise allikas.
Ole rõõmus, sa kõigekõrgemast Jumalast pühitsetud elupaik / sa Kõigekõrgema
pühitsetud jumalik elupaik/ / Sinu läbi, Jumalasünnitaja, anti rõõmu neile, kes
hüüavad: / Õnnistatud oled sina naiste seas, / kõigepuhtam Valitsejanna.
Issand, heida armu (40 korda)
Au... nüüd...
Kes sa ülem oled kui keerubid / ja palju ausam kui seeravid, / kes sa puhtaks
Neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid, / sind, tõelist Jumalasünnitajat, austame meie.
Kirikus: Issanda nimel, õnnista, isa!
Preester (või ilmalik kodus): Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, heida armu meie
peale meie pühade isade palvete pärast.

Aamen. Kristus on surnu/i/st üles tõusnud… (3 korda)
(Kirikus: Au... nüüd... Issand, heida armu (3 korda). Õnnista! Ja preester loeb
lõppõnnistuse)
Antipaasa, Tooma pühapäev
Pealaul 7. viisil
Ehkki /et küll, ehk küll/ haud oli pitseriga kinni pandud, siiski tõusid Sa, meie elu,
Kristus Jumal, hauast üles ja et küll uksed lukus olid, läksid Sa siiski, oh kõikide
ülestõusmine, sisse oma jüngrite juurde ja nende läbi asutasid Sa oma suure armu
pärast ka meisse oma Tõe Vaimu.
Kondak 8. viisil
Toomas, kes armastas kõike ise läbi katsuda /philopragmoni dexiai/ katsus oma käega
ka Sinu eluandvat külge, oh Kristus Jumal, kui Sa lukku pandud uksest sisse tulid ja
ühes teiste apostlitega ütles ta Sulle: Sina oled mu Issand ja mu Jumal!
Salvitoojate naiste pühapäev
Pealaulud 2. viisil
Kui Sa alla läksid surmale… (lk )
Au...
Auväärt Joosep võttis Su kõigepuhtama ihu puu pealt maha, mähkis ta puhaste
linaste riiete sisse kalliste rohtudega ja pani selle uude hauda. Aga Sina, Issand,
tõusid kolmandal päeval üles ja andsid maailmale suurt armu. /?/
Nüüd…
Ingel, kes ilmus salvitoojatele naistele haua juures, ütles: Salvid kõlbavad
/sobivad/ surelikele inimestele aga Kristuse ihu on kõdunematu. Aga teie kuulutage:
Issand on üles tõusnud ja annab maailmale suurt armu /?/
Kondak 2. viisil
Oh Kristus Jumal, Sa kuivatasid oma ülestõusmise läbi esiema Eeva silmavee, kui Sa
salvitoojatele naistele ütlesid: Olge rõõmsad! ja kui Sa käskisid oma apostlitel
kuulutada, et Lunastaja on hauast üles tõusnud.
Halvatu pühapäev
3. viisi pühapäeva pealaul Hõisaku taeva kodakondsed…
Kondak 3. viisil
Aita, Issand, oma jumaliku väega üles mu hing, sest ta on hirmsasti halvatud kõiksugu
pattude ja nurjatute tegude läbi. Aita teda nagu Sa ükskord halvatut aitasid, et ma
päästetult Su poole hüüaksin: Armuline Kristus, au olgu Sinu väele!
Paasa keskpüha
Pealaul 8. viisil
Kustuta mu hinge janu, oh Lunastaja, vaga elu veega sel pühade keskajal, sest Sa
hüüdsid kõikidele: Kel janu on, see tulgu Minu juurde ja joogu! Eluallikas, Kristus
Jumal, au olgu Sulle!

Kondak 4. viisil
Kõikide Looja ja Issand, Kristus Jumal, Sa ütlesid Vana Seaduse pühade keskajal
rahvale: Tulge ja võtke igavese elu vett! Seepärast langeme meie Su ette ja hüüame
usuga: Näita ka meile oma armu /meie vastu üles/, sest Sina oled meie elu allikas.
Samaaria naise pühapäev
4. viisi pühapäeva pealaul: Kui Issanda järelkäijad naised…
Kondak 8. viisil
Samaaria naine, kes kaevule tuli, nägi usus silmaga, et Sina oled tarkuse vesi ja
sellega rohkelt joodetud, päris ta taevariigi ja sai igavesti austatud.
Pimeda pühapäev
5. viisi pühapäeva pealaul: Oh usklikud, kiitkem ja kummardagem…
Kondak 4. viisil
Mu vaimusilmad on pimedad ja ma tulen Sinu juurde, oh Kristus, kui sündimisest
saadik pime ja hüüan meeleparandusega Su poole: Sina oled kõige heledam valgus
neile, kes pimeduses on!
Issanda taevaminemine (suur ristipäev)
Pealaul 4. viisil
Sa läksid au sees üles taeva, Kristus, meie Jumal, kui Sa oma Püha Vaimu tõotusega
oma jüngreid olid rõõmustanud ja Su õnnistusesõna oli ses /selles/ neid kinnitanud, et
Sina oled Jumala Poeg ja maailma Päästja.
Kondak 6. viisil
Kui Sa meie lunastustöö olid lõpetanud, Kristus Jumal, ja maapealse loodu taevasega
ühendanud, siis läksid Sa auga üles taeva. Sa ei lahkunud neist, kes sind armastavad,
vaid jäid ikka nende juurde ja ütlesid neile: Mina olen teiega ja ükski ei saa teie vastu.
Pühade isade pühapäev
Pealaulud: pühapäeva pealaul 6. viisil (lk ), taevaminemispüha pealaul ja järgmine
8. viisil
Kiidetud oled Sina, Kristus, meie Jumal, kes Sa oled seadnud Koguduse isad valguse
tähtedeks maa peale ja nende läbi juhatanud meid kõiki õigeusu tundmisele. Rohkelt
armuline, au olgu Sulle!
Kondak 6. viisil
Apostlite kuulutus ja pühade isade õpetus on Koguduses üheainsa usu kinnitanud.
Kogudus on nüüd ehitud tõe riidega, mis ülevalt antud ja Jumalatundmisest kootud
ning seletab ja austab õigesti usu suuri salaasju.
Nelipühi, Kolmainu Jumala, Püha Vaimu väljavalamise püha

Pealaul 8. viisil
Sa oled austatud, Kristus, meie Jumal, kes Sa kalamehed targaks tegid, kui neile Püha
vaimu maha saatsid ja nende läbi maailma võrku püüdsid. Inimesearmastaja, au olgu
Sulle!
Kondak 8. viisil
Kui Kõigekõrgem ennemuiste ülevalt maha tuli ja keelemurded ära segas, siis pillutas
Ta seeläbi rahva suguharud laiali. Aga kui Ta tulekeeled välja jagas, siis kogus ta kõik
jälle ühtekokku ja nüüd austame meie ühel meelel kõigepühamat Vaimu.
Kõikide pühade pühapäev
Pühapäeva pealaul 8. viisil: Sa tulid ülevalt… ja järgmine 4. viisil
Su Kogudus, oh Kristus Jumal, on ehitud kogu maailma märtrite verega nagu purpuri
ja kalli linase riidega ja nende pärast hüüab ta Su poole: Saada heldust oma rahvale,
anna rahu oma Kogudusele ja suurt armu meie hingedele.
Kondak 8. viisil
Kogu ma Kogu maailm toob Sulle, oh Issand, kõige Loojale, / jumalakartlikke
kannatajaid kui uudsevilja ohvrianniks. / Nende ja Jumalasünnitaja palvetel // hoia
oma Kogudust – Su elupaika, sügavas rahus.
Pühapäeva pealaulud 8 viisi järgi
1. viis
Pealaul
Et küll juudid hauakivi pitseriga kinni panid / ja sõjamehed Su kõigepuhtamat
ihu hoidsid, / siiski tõusid Sa, Lunastaja, kolmandal päeval surnust üles / ja andsid
maailmale elu. / Seepärast hüüdsid taeva väehulgad Su poole, Eluandja: / au olgu Sinu
ülestõusmisele, au olgu Sinu riigile, / au olgu Sinu lunastuseteole, Kristus, ainus
Inimesearmastaja.
Kondak
Kui Jumal tõusid Sa au sees hauast / ja äratasid koos Enesega maailma üles. /
Inimsugu laulab Sinust, kui Jumalast; / surm on kadunud, Aadam hõiskab ka, oh
Issand+ ja Eeva, nüüd ahelatest vabastatud, rõõmustab ja hüüab:< Sina, Kristus, oled
see, kes kõigile surnust ülestõusmist annab.
2. viis
Pealaul
Kui Sa alla läksid surmale, oh surematu Elu, / siis surmasid Sa põrguhaua oma
jumaliku valgusega. / Ja kui Sa surnud maa alt üles äratasid, / siis hüüdsid kõik
taevaväed: / Eluandja Kristus, meie Jumal, au olgu Sulle!
Kondak
Oh kõigevägevam Lunastaja, Sa tõusid hauast üles ja põrguhaud ehmatas seda
imeasja nähes ning surnud tõusid üles; aga loodu on seda nähes väga rõõmus ühes
Sinuga, Aadam hõiskab ka ja maailm laulab alati Sinust, mu Lunastajast.

3. viis
Pealaul
Hõisaku taeva kodakondsed, olgu rõõmsad kõik maapealsed loodud; sest Issand
on oma käsivarrega suurt väge üles näidanud. Ta rõhus surmaga surma maha ja oli
esmasündinu surnutest. Ta päästis meid ära põrguhauast ja kinkis maailmale suurt
armu.
Kondak
Täna tõusid Sa hauast üles, oh Helde ja tõid meid välja surma väravaist. Täna
hõiskab Aadam ja rõõmustab Eeva, ühes nendega kiidavad ka prohvetid ja
peavanemad lakkamata Sinu jumaliku meelevalla väge.
4. viis
Pealaul
Kui Issanda järelkäijad naised rõõmsat ülestõusmise sõnumit ingli suust kuulsid
ja esivanematehukkamõistmisest lahti said, siis rääkisid nad kiideldes apostitele: surm
on ära kaotatud, sest Kristus Jumal, kes maailmale suurt armu kingib, on surnust üles
tõusnud.
Kondak
Sina, mu Päästja ja Lunastaja, äratasid kui Jumal hauast, surma ahelatest, maast
sündinud inimsoo ja murdsid katki surmariigi väravad ning tõusid, kui Valitseja,
kolmandal päeval üles.
5. viis
Pealaul
Oh usklikud, laulgem ja kummardagem seda Sõna, kes niisama alguseta on kui Isa ja
Vaim ja Neitsist sündis meie lunastuseks, sest Tema arvas heaks minna ihuga ristile,
kannatada surma ja surnuid üles äratada, oma ausa ülestõusmise läbi.
Kondak
Sa läksid alla põrguhauda, mu Lunastaja Kristus ja murdsid maha tema väravad, kui
kõigevägevam; Sa äratasid, kui Looja, ühes enesega surnud üles ja murdsid katki
surma astla; Aadama vabastasid Sa needusest, oh Inimesearemastaja; seepärast
hüüame meie kõik: Päästa meid, Issand!
6. viis
Pealaul
Inglite väed ilmusid Su haua juures ja valvurid jäid hirmu pärast otsekui surnuiks ja
Maarja seisis Su haua sees, Sinu kõigepuhtamat ihu otsides. Sa tegid surmariigi
tühjaks ja ei saanud temast kiusatud. Sa ilmusid Neitsile, Eluandja, oh surnust üles
tõusnud Issand, au olgu Sulle!
Kondak

Eluandja Kristus Jumal päästis oma elulooja käega kõik surnud sest pimedast orust
välja ja andis inimsoole ülestõusmise; sest Tema on kõikide Lunastaja ja
ülestõusmine, elu ja Jumal.
7. viis
Pealaul
Sa hukkasid oma ristiga surma, tegid röövlile paradiisi uksed lahti, muudsid
salvitoojate naiste nutu rõõmuks ja käskisid neil apostlitele kuulutada, et Sina oled
surnust ülestõusnud, Kristus Jumal, kes Sa maailmale suurt armu kingid.
Kondak
Surmal ei ole enam võimu inimeste üle, sest Kristus läks alla ning murdis ja hävitas
tema väe. Põrguhaud on nüüd kinni seotud ja prohvetid rõõmustelevad ühel meelel
üteldes: Lunastaja on tulnud pimeduses olijatele, minge siis, usklikud, ülestõusmisele!
8. viis
Pealaul
Sa tulid ülevalt, oh Helde, said kolmeks päevaks maha maetud, et meid piinast ära
päästa. Meie elu ja ülestõusmine, Issand, au olgu Sulle!
Kondak
Rohkeltarmuline, Sa tõid surnud välja, kui Sa hauast üles tõusid ja äratasid Aadama
üles; Eeva hõiskab Sinu ülestõusmise üle ja maailma otsad peavad suurt rõõmupüha
Sinu surnust üles ärkamise pärast.
PALVEID ERILISTEL PUHKUDEL
Haigete eest
Pealaul 4. viisil
Oh Kristus, Sa ainus kärme abimees, tõtta ruttu ülevalt oma haige teenija juurde.
Päästa ta tõvest ja kibedast valust, aita ta üles, et ta Sulle laulda ja ikka Sind kiita
võiks, Jumalasünnitaja palvete pärast, ainus Inimesearmastaja.
Kondak 2. viisil
Kuidas Sa, Lunastaja, ükskord Peetruse ämma ja voodi peal kantava halvatu üles
aitasid, nõnda tule ka nüüd, oh Armuline, külastama ja terveks tegema seda hädalist,
kes tõvevoodis maas ja surma astlaga haavatud on, sest Sina oled ainus, kes meie soo
tõved ja haigused enese peale võtsid ja kes kui Kõigeheldem, kõike võid teha.
Palve
Kõigeülalpidaja Valitseja, Sa püha Kuningas, kes Sa karistad, aga ära ei sureta, kes Sa
kinnitad neid, kes langemas ja aitad üles maha rõhutud ja parandad inimeste ihulikud
hädad, meie palume Sind, meie Jumal: Külasta oma armuga oma haiget teenijat N. ja
anna talle andeks kõik tema meelega ja kogemata tehtud patud. Jah, Issand, saada
taevast maha oma tervekstegev vägi, puutu tema ihusse, kustuta haiguse palavus,
vaigista valu ja nõtrus, mis temas varjul on. Ole oma teenija N. arstiks, aita ta üles

tõvevoodist ja hädaasemelt, tehes ta täiesti terveks. Anna ta tagasi oma Kogudusele
Sinu meele pärast elavana ja Sinu tahtmist täitvana. Sest Sina oled see, kes meie peale
armu heidab ja meid lunastab ja Sulle, Isale, Pojale ja Pühale Vaimule anname meie
au, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Palve surivoodil olija eest
Kõigeülalpidaja Valitseja Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa! Sa tahad, et kõik
inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele, Sa ei taha patuse surma, vaid et ta
ümber pöörduks ja elaks. Meie palume Sind härdalt: Päästa oma teenija N. hing
kõigist köidikutest ja igast vandest ja keelust, anna talle andeks ta patud, mis ta on
teinud oma noorpõlvest saadik meelega või kogemata, sõna või teoga ja mida ta
puhtast südamest on kahetsenud või ka häbi või unustuse pärast kahetsemata jätnud.
Sest Sina võid kinniseotuid lahti päästa ja maha rõhutuid üles aidata; Sina oled nende
ainus lootus, kes siin ilma lootuseta on. Sina üksi võid anda andeks iga inimese patud,
kes Sinu peale loodab. Inimesearmastaja Issand, käsi, et Su teenija oma ihu ja patu
köidikutest pääseks, võta tema hing rahusse vastu ja asuta ta igavestessse kodadesse,
kus Sinu pühade hinged on. Sinu ainusündinud Poja, meie Issanda, Jumala ja
Lunastaja Jeesuse Kristuse halastuse pärast, ühtlasi kellega Sa kiidetud oled ühes oma
kõigepühama, hea ja elavakstegeva Vaimuga, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Palved surnute eest
Troparid pärast Meie Isa (hingepalve lõpul v. surnutelitaanial) 4. viisil
Lase puhata, Lunastaja, oma teenija hing ühes puhkama läinud õigete hingedega ja
hoia teda õndsas elus, mis Sinu juures on, oh Inimesearmastaja.
Lase puhata, Issand, oma teenija hing rahupaigas, kus kõik Su pühad puhkavad,
sest Sina oled ainus Inimesearmastaja /kr.k. surematu/
Au…
Sina oled Jumal, kes läks alla põrguhauda ja tegi lahti nende ahelad, kes seal kinni
olid. Lase oma teenija hing puhata.
Nüüd…
Ainus puhas ja laitmatu Neitsi, kes sa Jumala meheta sünnitasid, palu, et selle
uinuja hing lunastatud saaks /pääseks/.
Kondak
Lase puhata, oh Kristus, oma teenija hinge ühes pühadega seal, kus ei ole haigust, ei
kurbust ega ohkamist, vaid kus lõpmatu elu on.
Tänupalve iga Jumala heateo eest
Pealaul 4. viisil
Issand, meie, Su vääritud teenijad tunneme, et Sa oled meile suuri heategusid teinud.
Seepärast me austame, kiidame ja täname Sind, laulame Sulle kiitust ja ülistame Su
heldust ning hüüame armastusega alandlikult Su poole: Meie Heategija ja Lunastaja,
au olgu Sulle!
Kondak 3. viisil

Sinu heategusid ja ande oleme meie, Sinu vääritud teenijad, ilma saanud; seepärast
tõttame hoolega Su juurde, täname Sind jõudumööda ja Sind, meie Heategijat ja
Loojat austades hüüame: Au olgu Sulle, rohkelt armuline Jumal!
Jumalasünnitajale
Jumalasünnitaja, sa ristirahva kaitsja, meie, sinu teenijad, kes sinu eestkostmist oleme
saanud, hüüame tänulikult su poole: Ole rõõmus, kõigepuhtam Jumalasünnitaja Neitsi
ja päästa meid oma palvete läbi ikka kõigist hädadest, sest sina oled ainus kärme
eestkostja.
Palve
Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, Sa kõige helduse ja halastuse Jumal, kelle arm on
mõõtmatu ja inimesearmastuse sügavus otsatu. Sinu suuruse ette langedes toome
alandlikult nagu vääritud teenijad, kartuse ja värisemisega tänu Su heldusele Sinu
heategude eest, mida Sa oma teenijale N. oled teinud, ja austame, kiidame ning
ülistame Sind kui Issandat, Valitsejat ja Heategijat ja Su ette langedes täname Sind
jälle Sinu äraarvamatut ja ärarääkimatut heldust alandlikult paludes: Et nagu Sa nüüd
oma teenija palveid kuulda võtsid ja neid armulikult täitsid, lase ka edaspidi kõiki
Sinusse uskujaid, kes edenevad armastuses Sinu ja oma ligimese vastu, Sinu
heategude osaliseks saada. Päästa oma Kogudus ja see linn (vald) igast kurjast ning
anna neile rahu ja vaikset elu, ja lase neil kõlblikult tänada Sind ühes Sinu alguseta Isa
ja Sinu kõigepühama, hea ja Sinuga üheloomulise Vaimuga, ühes olemuses austatavat
Jumalat, kiitussõnu ütelda ja laulda: Au olgu Sulle, Jumal, meie Heategija, igavesti.
Aamen!
Milano piiskop Ambrosiuse kiidulaul (Te Deum)
Sind, Jumal, kiidame; Sind, Issand, täname. Sind, igavest Isa, austab kõik maa. Sinu
poole hüüavad lõppematu /vaikimata incessabili/ häälega kõik inglid, taevad ja kõik
väehulgad, keerubid ja seeravid: Püha, püha, püha on Issand Jumal Seebaot! Taevas ja
maa on Sinu ausuurust täis! Sulle laulavad kiitust aus apostlite koor, kiiduväärt
prohvetite hulk ja hiilgav märtrite sõjavägi. Sind tunnistab üle kogu maailma Sinu
püha Kogudus - Sind, mõõtmatult aulist Isa, Sind kummardamisväärset, tõelist ja
ainusündinud Poega ja püha Trööstijat Vaimu. Oo Aukuningas Kristus! Sa oled Isa
igavene Poeg. Sa ei põlanud inimeste lunastamise pärast Neitsi ihu. Sa murdsid
surmaastla ja tegid usklikele lahti taevariigi. Sa istud Jumala paremal käel Isa aus;
Sind oodatakse /usutakse/ kui Kohtumõistjat tulevat. Seepärast palume meie Sind:
Aita oma sulaseid, keda Sa oled lunastanud oma kalli verega; lase meid ühes
pühadega igavesse ausse saada. Lunasta, oh Issand, oma rahvast ja õnnista oma
pärisosa, juhata ja ülenda neid igavesti. Iga päev austame meie Sind ja kiidame Sinu
nime ikka ja igavesti. Issand, aita meid sel päeval ennast pattudest hoida. Halasta meie
peale, Issand, halasta meie peale. Sinu arm, Issand, olgu meie peal, nõnda kui meie Su
peale loodame. Sinu peale loodame meie, Issand, ära lase meil ealeski häbisse jääda.
Aamen.
Palved armastuse kasvatamiseks ning viha ja kurjuse kaotamiseks
Pealaul 4. viisil
Oh Kristus, Sa ühendasid oma apostlid armastuse sidemega, seo ka meid, Sinusse
uskujaid, sellesama sidemega kõvasti enese külge. Anna, et me Sinu käske peaksime

ja üksteist tõesti armastaksime, Jumalasünnitaja palvete pärast, ainus
Inimesearmastaja.
Kondak 5. viisil
Süüta meie südamed armastuse leegiga Sinu vastu põlema, oh Kristus Jumal, et meie,
sellest kihutatult, armastaksime Sind kõigest südamest, meelest, hingest ja väest ning
oma ligimest nagu iseennast, ja et me Sinu käske täites Sind, iga headuse Andjat,
austaksime.
Palved nende eest, kes meid vihkavad ja meile liiga teevad
Pealaul 4. viisil
Armuline /ljubodušne/ Issand, Sa palusid nende eest, kes Sind risti lõid ja käskisid
oma teenijaid vaenlaste eest palvet teha. Meie palume Sind alandlikult: Anna andeks
neile, kes meid vihkavad ja meile liiga teevad ning juhata neid kurjusest ja kavalusest
vennalikku armastusse ja headest tegudest täidetud ellu, et me ühel meelel austaksime
Sind, ainust Inimesearmastajat.
Kondak 5. viisil
Nagu Sinu esimärter Stefanus Sind, Issand, oma tapjate eest palus, nõnda palume ka
meie Su ette langedes: Anna andeks kõigile, kes meid vihkavad ja meile liiga teevad,
et keegi nende seast meie pärast hukka ei saaks, vaid et kõik sinu armu läbi pääseksid,
oh kõigeheldem Issand.
Viletsuse ja vaenlaste pealetungimise ajal
Pealaul 4. viisil
Kristus, meie Jumal, tõtta kärmesti appi, enne kui me langeme vaenlaste ikke alla, kes
Sind teotavad ja meid ähvardavad. Võida oma ristiga need, kes meie peale vaenu
tõstavad, et nad saaksid tundma, mida võib teha ristirahva usk, Jumalasünnitaja
palvete pärast, ainus Inimesearmastaja.
Kondak 8. viisil
Issand, Sa Sõjaülem… (lk )
Teeleminejate eest
Pealaul 2. viisil
Oh Kristus, Sa tee ja tõde, saada ka nüüd oma teenijatele, nagu ennemuiste Tobiale,
kaaslaseks kaitseingel, kes neid varjaks ja Sinu auks veata kõige kurja eest hoiaks,
Jumalasünnitaja palvete pärast, ainus Inimesearmastaja.
Kondak 2. viisil
Oh Lunastaja, Sa läksid ühes Luuka ja Kleopaga Emmause külla, mine ka nüüd ühes
oma teenijatega, kes tahavad teele minna, ja hoia neid kõige kurja eest, sest sina,
Inimesearmastaja, võid teha kõik, mis tahad.
Palve
Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, Sa tõeline ja elav tee, kes Sa arvasid heaks minna
ühes oma kasuisa Joosepi /Joosepiga, keda Sinu isaks peeti/ ja kõigepuhtama Neitsi,

oma Emaga, Egiptusse ja ühes Luuka ja Kleopaga Emmause alevisse, meie palume
nüüd Sind alandlikult: Kõigepüham Valitseja, saada ka neid oma teenijaid nende
teekonnal ja läkita neile, nagu oma sulasele Tobiale, kaitsjaks ja juhatajaks ingel, kes
neid päästaks kõigist nähtavate ja nähtamatute vaenlaste kallalekippumistest, juhataks
Sinu käskude täitmisele, hoiaks neid tee peal rahus, heas seisus ja tervises ning laseks
neid jälle tervelt ja rahus koju jõuda. Aita neil kõiki häid ja Sinu meelepäraseid
ettevõtmisi õnnelikult Sinu auks korda saata. Sest Sina oled see, kes meie peale armu
heidab ja meid lunastab ja Sulle ühes Sinu alguseta Isa ja Sinu kõigepühama, hea ja
elavakstegeva Vaimuga anname meie au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Põua ajal?
Liigniiskuse ajal?
Lojuste eest? jne
ERILISED PALVED (Algusse?)
Vaga Süüria Efraimi palve (loetakse Suure Paastu argipäeviti hommiku-, õhtu- jt.
palvete lõpus)
Optina isade palve
…
Palve meie Issandale Jeesusele Kristusele
Issand Jeesus Kristus, mu Lunastaja, lase minu südamele sadada Sinu armu kastet,
jootku see mu meelt ja ehtigu teda härduse, alandlikkuse, armastuse ja kannatlikkuse
õitega! Mispärast räägin ma nõnda? Sest, vaata, mu palve on nõder, aga mu patud
suured ja tugevad. Mu patud rõhuvad mind ja mu nõtrus sunnib mind Sinu poole
kisendama! Sina, kes Sa pimeda silmad lahti tegid, tee lahti mu meele silmad, et ma
alati Sinu ilu näeksin. Sina, kes Sa Piileami eesli suu lahti tegid, tee lahti minu suu, et
ta Su armu kiidaks ja austaks. Kes Sa oma käsusõna merele piiriks panid, pane oma
armuga piirid minu südamele, et ta ei kalduks paremale ega pahemale Sinu
käsusõnadest. Kes Sa oma sõnakuulmatule ja nurisejale rahvale kõrbes vett andsid,
anna mulle härdust ja mu silmile pisaraid, et ma oma eluaega ööd-päevad nutaksin,
alandlikkuses, armastuses ja südamepuhtuses.
Issand, tulgu mu palve Su ette ja anna mulle osa oma püha armu külvist, et ma
Sulle patukahetsuse vilja kannaksin. Au olgu Sulle, sest mida ma Sulle toon, selle
oled Sina ise mulle andnud! Võta kuulda oma teenija palvet kõigi Sinu pühade
eestkostmisel, kui ma Sulle oma patud üles tunnistan. Ma olen teinud pattu taeva
vastu ja Sinu ees, Issand Kõigeülalpidaja Jumal, ega ole enam väärt, et mind Su
lapseks hüütaks, ega Sinu püha nimegi oma patuste huultega lausuma! Sellepärast, et
ma olen vihastanud Sind, heldet Issandat, pole ma enam ei taeva ega maa vääriline.
Ent ma palun Sind, Issand: Ära lükka mind ära oma palge eest, ära jäta mind, et ma
hukka ei saaks. Kui Sinu arm ei oleks mind esiti aidanud, oleksin ma hukka saanud ja
jäänud tõelisest olemisest ilma. Sellest ajast peale, kui ma Sinu jätsin, ei ole ma head
päeva näinud, sest mis pattudes tundub hea päev olevat, on tegelikult kurjemast
kurjem! Ja kui Sinu arm mind nüüd ei avitaks, oleksin ma jälle tõelisest olemisest
ilma. Seepärast loodan ma kindlasti, et Sa annad mulle jõudu oma armu läbi, Issand,
mu Jumal, et ma oma lunastuse eest hoolt kannaksin. Ma langen Su ette ja palun: Aita
mind, kes olen eksinud õiguse tee pealt. Vala minu nagu kadunud poja peale oma

rohket halastust, sest ma olen oma elu ära teotanud ja Sinu armu varanduse laiali
pillanud. Jumal, ole mulle armuline ja ära pea meeles minu häbiväärset elu. Halasta
minu peale nagu eksinud naise, tölneri ja röövli peale. Neid põlgasid maa peal kõik,
aga Sina, Issand, võtsid nad vastu ja tegid nad õndsa paradiisi elanikeks. Võta vastu
ka mind, oma vääritut teenijat, ja minu meeleparandust, sest ka mina olen kõigist
põlatud! Sa tulid ju kutsuma meeleparandusele mitte õigeid, vaid patuseid. Sest Sinu
päralt on au igavesest ajast igavesti. Aamen.

