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Kirikukalender (valikuliselt). Juulikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 
2.07. Kõigepühama Jumalasünnitaja aulise rüü toomine Konstantinoopoli Blaherna kirikusse (V 
saj). 
* Bütsantsi keisri Leo Suure valitsemisajal asusid vennad Kandidos ja Golbios teele Palestiina 
pühadesse paikadesse. Väikeses külakeses Naatsareti lähedal jäid nad öömajale ühe juudi naise juurde. 
Tema majas äratasid nende tähelepanu põlevad küünlad ja suitsev viiruk. Tungiva  pärimise ja palumise 
järel   tunnistas juuditar lõpuks üles, et tema juures on hoiul pühadus – Jumalaema rüü, millest sünnib 
palju imesid. Seda rüüd antakse tema suguvõsas edasi põlvest põlve. Leo Suur, kuulnud sellest vendade 
käest, käskis tuua rüü kõigi sellekohaste austusavalduste saatel Konstantinoopolisse, nagu seda oli 
tehtud ka teiste Püha maa pühadustega, millel oli vahetu side Issanda Jeesuse Kristuse ja Tema 
Kõigepuhtama Ema maise eluga. Pärast viidi Jumalaema rüü Blahernasse, mere äärde, kuhu just selle 
jaoks oli ehitatud uus kirik. See sündmus leidis aset 2. juulil 458. aastal. Hiljem pandi samasse laekasse 
veel Jumalaema õlarüü (omofoor) ning osake tema vööst, mis olid leitud. Jumalaema auline rüü on 
mitmel korral päästnud Bütsantsi pealinna barbarite pealetungi eest, paljud hädalised on tema 
puutumisest saanud abi haigustest vabanemisel. 
3.07. Pühade  märtrite Diomedi, Eulampiose, Asklipiodoti ja koos nendega naismärtri Golinduhha (II 
saj) mälestus; Moskva ning kogu Venemaa metropoliidi püha Filipi, imetegija (säilmete toomine 1652) 
mälestus. 
4.07. Kreeta saare ülempiiskopi püha Andrease (712) mälestus; Jumalaema Galaatia ikooni 
mälestus. 
5.07. Athose vaga Atanasiose (1000) mälestus; pühade naismärtrite Anna ja Kirilla (304) mälestus. 
8.07. Püha suurmärter Prokopiose (303) mälestus; Jumalaema ikooni ilmumine Kaasani linnas (1579). 
10.07. Vaga Antoniose (1073), Kiievi koopakloostri ning Vana-Vene munkluse rajaja mälestus; pühade 
Egiptuse erakute (398) , tule ja suitsu läbi hukatute mälestus.  
11.07. Püha suurmärter Eufimia (304) ime mälestus (451), mille läbi kinnitati õigeusku; püha 
apostlisarnase suurvürstinna Olga, ristimises Helena, uinumise (969) mälestus. 
* Püha Eufimia kannatas Kristuse eest Halkedonis (Väike-Aasias) umbes 304. aastal. Ristiusu kindla   
kuulutamise eest heideti ta üheksateistkümneks päevaks vangikongi ilma vee ja toiduta. Seejärel toodi ta 
kiskuda tigedatele metsloomadele, kes, ime küll, ei puudutanudki teda. Ainult üks emakaru tekitas talle 
väikese haava, mille kätte püha Eufimia suri. Hiljem ehitati Halkedoni linna suurmärtri mälestuseks 
kirik, millesse paigutati sark tema säilmetega. 451. aastal toimus selles kirikus IV Üleilmne Kirikukogu, 
kus pühad isad suure vaevaga tõrjusid tagasi raevunud monofüsiitide surve, kes eitasid Kristuse kui 
Jumalinimese kahte olemust − jumalikku ning inimlikku, ning väitsid, et Jumalikkus on inimliku 
olemuse alla neelanud, see tähendab, et Issand Jeesus Kristus pole mitte Jumalinimene, vaid üksnes 
Jumal. Väljapääsmatus olukorras pöördus Kirikukogu abisaamiseks püha suurmärter Eufimia poole. 
Avati sark ning pühaku rinnale asetati kaks kirjarulli – üks õigeusu usutunnistusega ja teine hereetikute 
omaga. Sark pitseeriti kolmeks päevaks ning sel ajal palvetasid kõik süvenenult. Kirstu avades leiti, et 
rulli õigeusu usutunnistusega hoidis püha paremas käes, aga hereetikute rull asetses tema jalgade juures. 
Nõnda lahendas püha Eufimia tüliküsimuse tõelise usu kasuks, kuid monofüsidiid pidid häbistatult 
kirikust lahkuma.  
Saaremaa Leisi koguduse templipüha. 
15.07. Püha  apostlisarnase suurvürsti Vladimiri, ristimises Vassili (1015) mälestus. 
16.07. Püha märter Pauluse ja pühade naismärtrite Alevtina ja Hionia (308) mälestus. 

17.07. Püha suurmärter Mariina (Margareta) (IV saj) mälestus. 
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20.07. Püha prohvet Eelija (IX saj enne Kristust) mälestus. 
* Prohvet Eelija elas IX sajandil enne Kristust. Olles prohvetlikus teenistuses kuningas Ahabi ajal, sai 
Eelijast tõelise usu eest võitleja. Tol ajal oli Iisraeli rahvas maha jätnud oma isade tõelise Jumala ning 
kummardas ebajumalat Baali. Nähes oma sugupõlve sellist hävingut, paljastas prohvet Eelija kuningas 
Ahabi ning veenis teda pöörduma tõelise Jumala poole. Kuningas ei võtnud prohvetit kuulda ning see 
tähendas ette, et karistuseks kolme ja poole aasta vältel ei tule ei vihma ega kastet. Järgnenud nälja ajal 
elas Eelija Kriti jõe äärsel alal, kuhu varesed tõid talle toitu, aga hiljem Sarepta linnas ühe vaese lesknaise 
juures, kelle majas kogu põua ajal prohveti palve tõttu ei lõppenud jahu ega õli. Eelija äratas üles lese 
surnud poja. Neljandal aastal, kui põud oli juba väga palju kahju teinud, pöördus prohvet Eelija uuesti 
kuninga poole ja kutsus teda ebajumalakummardamist lõpetama. Eelija tegi ettepaneku rajada Karmeli 
mäele kaks ohvrilauda: ühe Baalile ja teise Iisraeli Jumalale, asetada kaks ohvritalle puude peale, kuid 
ilma tuleta, ning kutsuda palves oma Jumala nime. Millise Jumala nimega taevast tuld alla saadetakse, mis 
süütab Temale määratud ohvri, see ongi tõeline Jumal. Üksnes Eelija palvel laskus taevast maha tuli ning 
läitis ohvri, mille prohvet oli valmistanud. Paganlikud ohvritoojad aga, kes mõttetult karglesid ja kisasid 
ümber oma laua, saatis Eelija Moosese seaduse kohaselt surma mõõga läbi. Tema palve tõttu avanes 
taevas ning hakkas sadama laia vihma. Kogunenud rahvas tervitas teda ning ülistas tõelist Jumalat, 
Kellesse ta uuesti oli uskuma hakanud. Kartes kuninganna Iisbeli kättemaksu surmatud ohvritoojate eest, 
oli Eelija sunnitud põgenema. 40 päeva pärast, jõudnud Hoorebi mäele, ilmutas talle ennast Issand ning 
käskis prohvetlikule teenimisele salvida Eliisa. Täitnud selle, võeti prohvet Eelija tulises vankris elusana 
taevasse. Kiriku pärimuse kohaselt saab prohvet Eelija Kristuse teise tulemise Eelkäijaks ning jutluse ajal 
võtab vastu kehaliku surma.	  
Saaremaa Mustjala koguduse templipüha. 
22.07. Püha apostlisarnase salvitooja Maria Magdaleea (I saj) mälestus. 
25.07. Püha õiglase Anna, kõigepühama Jumalasünnitaja ema uinumine; pühade diakoniss Olimpiada 
(409) ja neitsi Eupraksia (413) mälestus. 
27.07. Püha suurmärter ja tervendaja Panteleimoni (305) mälestus; Alaska vaga Hermani (1837) mälestus. 
29.07. Püha märter Kallinikose (III – IV saj) mälestus; püha märter neitsi Serafima (117 – 138) mälestus. 

*     *     * 
 

Asjad 
     Kas sa, kristlane, oled kunagi mõelnud selle üle, missugust osa sinu elus on asjadel? Kui palju sul neid 
on, kas nad kõik on vajalikud? Kui palju tähelepanu pöörad sa nendele, kui suure osa sinu ajast võtab 
nende eest hoolitsemine? Maja, mööbel, nõud, riided, suvila, auto, töö, aiamaa... Kaks korda, kolm korda 
rohkem kui tarvis, ja nende arv kasvab pidevalt! Vaadates ümberringi, paned sa tähele, et elad asjade 
lõputus maailmas. Kõik ümbrus ja kohad on neid täis, ja sinu mõtted ja soovid on tugevalt nende külge 
seotud. Aga kui nad mingil imelisel kombel lakkavad olemast, ei jää elu seisma. Alles siis märkad sa, et 
on olemas teine, vaimne, kerge ja puhtam elu. 
     Aegade algusest on olnud inimesi, nii kuulsaid kui tundmatuid, nii kuningaid kui lihtrahvast, kes on 
soovinud eemale tõmbuda petliku maailma pehmest embusest, vabaneda ühiskonnast tingitud kommete 
väljakannatamatust koormast, lõhkuda kellegi poolt määratud väärtuste, üldiselt heaks peetava käitumise 
ning ühetaolise mõtlemise kinnine ring. Nad mõistsid selgelt ja tundsid hästi kõige selle ebatäiuslikkust, 
mida pakkus neile ajalik elu. Iisraeli suur kuningas Saalomon (X saj enne Kristust), kelle tarkusele ei 
olnud võrdset ja kelle rikkusel ei olnud piire, kirjutas: „Ma tegin suuri tegusid: ma ehitasin enesele 
kodasid, istutasin enesele viinamägesid. Ma tegin enesele rohu- ja iluaedu ning istutasin neisse kõiksugu 
viljapuid. Ma tegin enesele veetiike kasvavate puude metsa kastmiseks. Ma ostsin sulaseid ja 
ümmardajaid, ja mul oli oma peres sündinuid; samuti oli mul veiste ja pudulojuste kari, suurem kui kõigil 
neil, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud. Ma kogusin enesele ka hõbedat ja kulda ning kuningate ja 
maade varandusi; ma hankisin enesele lauljaid ja lauljannasid, samuti kõiksugu mänguriistu. Ma sain 
suureks ja ületasin kõiki, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud; mulle jäi ka mu tarkus. Ja mida mu 
silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud neile; ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust... 
Aga kui ma vaatlesin kõiki oma tegusid, mis mu käed olid teinud, ja vaeva, mida ma neid tehes olin 
näinud, vaata, siis oli see kõik tühi töö ja tühisuste tühisus ning vaimu närimine! Millestki pole kasu 
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päikese all!“ (Koguja raamat ptk 2, salmid 4−11). Vaga Iisak Süürlane (VI saj), kes kogu oma elu veetis 
palves, paastumises, hoidumises ning vaimses võitluses nähtamatute, mõtteliste vaenlaste - kiusajatega, on 
tabavalt märkinud: „Inimene, alles siis, kui jääd lamama surivoodile, saad sa aru, et see maailm on 
meelitaja ja petja“. 
     Pakkudes sulle, kristlane, täna seesugused õpetussõnad, ei kutsu kaasaegne Kirik loobuma varandusest 
või asjadest lahti ütlema, vaid kasutama neid mõistlikult, see tähendab evangeeliumi käskude kohaselt, 
ning mitte jääma oma himurate soovide vangi. 
+ Aleksander, Pärnu ja Saare piiskop 

*    *    * 
 

Kavandatud jumalateenistused kirikutes: 

Pärnumaal : 
Ülempreester Ardalioni (Keskküla) juhendamisel: 

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus 
toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel: 
laupäeval kell 18.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia. Samuti: 
20.07. – prohvet Eelija päev 
Häädemeeste Issandamuutmise kirik:                             
6.07. kl 18.00 – õhtuteenistus                                           
26.07. kl 10.00 – liturgia  
Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik:  
19.07. kl 11.00 – liturgia 
Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik: 
27.07. kl 16.00 – õhtuteenistus                                           
                                                                                                 

Preester Enose (Heinsoo) juhendamisel: 
Sindi Jumalailmumise kirik:                                       
13.07. kl 10.00 – liturgia             
27.07. kl 10.00 – liturgia  
 

Preester Kristoforose (Parts) juhendamisel: 
Jõõpre suurmärter Georgiose kirik:                                                       
20.07. kl 10.00 – liturgia. Prohvet Eelija päev  
Uruste Issanda Taevaminemise kirik:                         
20.07. kl 13.30 – jumalateenistus 
               

Preester Agatoni (Paalberg) juhendamisel: 
Pootsi-Kõpu püha Kolmainu kirik:                            
19.07. kl 10.00 – liturgia 
Paadremaa püha Kolmainu kirik:  
6.07. kl 10.00 – liturgia   
Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik:   
12.07. kl 10.00 – liturgia. 150 aastat kiriku pühitsemisest. Teenib piiskop Aleksander. 
 

Ülempreester Viktori (Ivask) juhendamisel: 
Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik:  
13.07. 10.00 – liturgia. (Teenib preester Justinus Kiviloo)  
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Saaremaal: 
Ülempreester Andrease (Põld) juhendamisel: 

Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus  
toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel: 
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia. Samuti: 
20.07. – prohvet Eelija päev 
Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema ikooni kirik: 
5.07. kl 10.00 – liturgia 
Ööriku püha Kolmainu kirik: 
12.07. kl 10.00 – liturgia  
Muhu-Hellamaa pühade ap. Peetruse ja Pauluse kirik: 
19.07. kl 10.00 – liturgia  
Levala püha Aleksander Nevski kirik:                                                                                                                                       
26.07. kl 10.00 – liturgia 
 
8.07. kl 12.00 – palvus Kuressaare hooldekodus 
13.07. kl 18.00 – palvus Kuressaare haiglas 
15.07. kl 15.00 – palvus Sõmera hooldekodus 
19.07. kl 12.00 – palvus Muhu hooldekodus 
                                        

Preester Toivo (Treima) juhendamisel: 
Leisi püha apostlisarnase Olga kirik:         
11.07. kl 10.00 – liturgia. Templipüha.  
Mustjala prohvet Eelija kirik:                                                    
20.07. kl 10.00 – liturgia. Templipüha.   
                                    
Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused. Liturgia toimub: 
Laup. 5.07. kl 10.00 Athose vaga Atanasiose mälestus  
Neljap. 10.07. kl 7.30 Armeenia Nikopoli neljakümne viie püha märtri mälestus 
Neljap. 17.07. kl 7.30 Püha suurmärtri Mariina mälestus 
Pühap. 20.07. kl 7.30 Püha ja aulise prohveti Eelija mälestus 
 
 
Kalmistupühad: PÄRNUMAAL: Kilingi-Nõmme 5.07. kl 12.00; Surju 5.07. kl 14.00; Kihnu 13.07. kl 
12.30; Uruste 20.07. kl 14.00; Kastna 26.07. kl 13.00; Tõstamaa õigeusu kalmistul 26.07. kl 14.00; 
Häädemeeste 3.08. kl 13.00; Tahkuranna 17.08. kl 14.00 
SAAREMAAL: Kudjape (Kuressaare) 6.07. kl 13.00; Ööriku 12.07. kl 12.00 
  

* 
Tähelepanu! EAÕK Püha Sinodi korraldusega 26. juunist 2011, mis põhineb EAÕK sama aasta Täiskogu 
otsusel, on alates 2012. aastast EAÕK kirikukalender viidud kooskõlla suurema osa maailma Õigeusu kirikute 
liturgilise kalendriga. See tähendab, et Ülestõusmispühade aeg (Suur Paast, Ülestõusmispühad, Viiekümnepäeva 
periood ja Kolmainu püha) peetakse Juliuse kalendri, nn vana kalendri järgi. Ülejäänud jumalateenistuste 
aastaringi (sh Kristuse Sündimist, Issandamuutmist, Jumalaema Uinumist jne)  tähistatakse  Gregoriuse, nn uue 
kalendri järgi.      
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ÕIGEUSU KATEHHEES 
( lühendatult ) 

Järgneb, algus lehes nr 2  
Neljandast käsust 

422. Just seitsmes, mitte mõni muu teine päev kästakse pühendada Jumalale, sest kuue päeva jooksul lõi 
Jumal maailma, aga seitsmendal hingas kõigist oma tegudest, mis Ta oli teinud. 
423. Kristlik Kirik ei pühitse laupäeva kui täiuslikku püha. Kuid maailma loomise mälestuseks ning 
esialgse pühitsemise jätkuks juutide poolt eristub see päev teistest päevadest paastumisest 
vabastamisega. 
424. Kristlikus Kirikus täidetakse neljas käsk järgmiselt. Nagu juutidel iga kuue päeva järel pühitsetakse 
seitsmes, kuid mitte viimane seitsmest ehk laupäev, vaid iga nädala esimene päev, st pühapäev. 
Pühapäeva pühitsetakse Kristuse Ülestõusmisest alates. 
425. Pühakirjas räägitakse pühapäeva pühitsemisest järgnevat. Apostlite tegude raamatus mainitakse 
õpilaste, so kristlaste kogunemist: „Aga kui me esimesel nädalapäeval olime kokku tulnud leiba murdma 
(see on Armulaua Salasuse toimetamiseks)...“ (Ap 20:7). Apostel ja evangelist Johannese Apokalüpsise 
(Ilmutuse)  raamatus  mainitakse samuti pühapäeva: „Ma olin vaimus Issanda päeval ja kuulsin oma 
selja taga suurt, otsekui pasunahäält, mis ütles: Mina olen Alfa ning Oomega, esimene ja viimane“ (Ilm 
1:10-11). 
426. Vana Testamendi Kirikus mõisteti seitsmenda päeva ehk laupäeva nime all ka teisi päevi, mis 
pühade või paastumise jaoks olid seatud, nagu näiteks Paasa püha ning puhastamise päev; nii ka 
kristlikus Kirikus peab Jumala auks ning Kõigepühama Jumalasünnitaja ja teiste pühade inimeste 
austamiseks peale pühapäeva pidama ka teisi pühasid päevi ning paastusid. 
427. Kõige tähtsamad on pühad, mis on seatud nende eriliste sündmuste mälestamiseks, mis on seotud 
Jumala Poja meile päästva lihakssaamisega ning   Jumaluse teiste ilmutustega; nende järel on pühad 
Kõigepühama Jumalasünnitaja auks, kelle kaudu sai teoks lihakssaamise Salasus. Sündmuste järjestuse 
põhjal on need pühad järgmised:  
1. Kõigepühama Jumalasünnitaja sündimine (8. september); 
2. Kõigepühama Jumalasünnitaja templisseviimine  Tema Jumalale pühendamiseks (21. november); 
3. Kõigepühama Jumalasünnitaja rõõmukuulutamine, so peaingel Gaabrieli poolt Kõigepühamale 
Neitsile   Jumala Poja Temast lihakssaamise kuulutamine (25. märts); 
4. Meie Issanda Jumala Jeesuse Kristuse sündimine (25. detsember); 
5. Jumalailmumine ehk Püha Kolmainu ilmumine, ning sellega samaaegselt Issanda ristimine (6. 
jaanuar); 
 6. Issanda templisseviimine, keda Jeruusalemma templis võttis vastu õiglane Siimeon (2. veebruar); 
7. Issanda muutmine Tabori mäel (6. august); 
8. Issanda Jeruusalemma minemine (liikuv püha, seitse päeva enne Paasat); 
9. Paasa ehk Kristuse Surnuist Ülestõusmine, pühade püha, igavese püha, igavese õndsuse algatus 
(liikuv püha); 
10. Issanda taevaminemine (liikuv püha, neljakümnendal päeval pärast Paasat, neljapäeval); 
11. Viiekümnenda päeva püha ehk Kolmainu püha Püha Vaimu apostlitele mahalaskumise mälestuseks 
(liikuv püha, viiekümnendal päeval pärast Paasat, pühapäeval); 
12. Issanda Risti ülendamine, mille leidis kuninganna Helena (14. september); 
13. Kõigepühama Jumalasünnitaja uinumine (15. august). 
Kokku on kirikukalendri aastaringis 12 suurt püha. Paasapüha kui kõige tähtsam seisab eraldi. 
428. Kõige tähtsam paast on Suur paast. See kestab nelikümmend päeva, millele järgneb Suur nädal ehk 
Kannatuste nädal. 
429. Suur paast kestab nelikümmend päeva, sest Issand Jeesus Kristus Ise paastus nelikümmend päeva 
kõrbes (vt Mt 4:2). 
430. Paastuma peab kolmapäeval ja reedel. Kolmapäeval – meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatustele 
äraandmise mälestuseks, reedel aga –   Tema asetleidnud  kannatuste ning surma mälestuseks sel päeval. 
431. Kristuse sündimise, Jumalaema uinumise ning apostlite Peetruse ja Pauluse paast on seatud 
järgmisel põhjusel: esimesed kaks selleks, et eelnevalt hoidumisega liigsöömisest, lobisemisest jms. 
austada nendele paastudele järgnevaid pühasid – Kristuse sündimist ja Jumalaema uinumist; aga viimane 
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on seatud ka selleks, et järgida apostleid, kes paastusid, valmistades ennast Evangeeliumi 
kuulutamiseks (vt Ap 13:3). 
432. Pühade pidamise päevadel tuleb käituda järgmiste reeglite kohaselt. Esiteks, nendel päevadel ei 
tohi töötada ega tegeleda ilmalike või olmeasjadega. Teiseks, neid päevi tuleb pühalt hoida, st 
toimetada nendel päevadel pühasid ning vaimseid asju Jumala auks. 
433. Pühade pidamise päevadel on keelatud töötada sellepärast, et takistamatult toimetada pühasid ja 
Jumalale meelepäraseid asju. 
434. Pühade pidamise päevadel peab: 1.võtma osa kiriku jumalateenistustest ning õppima tundma 
jumalasõna; 2. lisaks sellele kodus palvetama, lugema ning pidama hinge päästvaid vestlusi; 3. 
pühendama Jumalale osa oma varandusest ning kulutama selle kiriku ning temas teenijate vajadusteks, 
samuti heategevuseks vaestele; külastama haigeid ja vangisolijaid ning tegema teisi kristlikku 
armastust väljendavaid tegusid. 
435. Kuid neid tegusid võib toimetada ka argipäevadel ja on hea, kui on neid, kes saavad seda teha. 
Keda aga takistab töölkäimine, need peavad vähemalt pühade pidamise päevad pühitsema 
nendetaoliste heategudega. Palvetama peab aga tingimata iga päev hommikul ja õhtul, enne ja 
pärast sööki, iga ettevõtmise alguses ning selle lõpetamisel. 
436. Need, kes pühade ajal lubavad endale sündsusetuid mänge või meelelahutust, labaseid laule, 
liialdamist söögi ja joogiga, need inimesed madaldavad väga pühade tähendust. Sest kui süütud ning 
ajaliku elu jaoks kasulikud tööd ei ole kooskõlas pühade pidamise päevadega, kuidas siis on seda 
kasutud, lihalikud ning patused tegemised. 
437. Kui neljas käsk räägib meile töötegemisest kuuel päeval, siis ta kahtlemata mõistab kohut nende 
üle, kes argipäevadel ei tegele asjadega, mis vastavad nende kutsumusele, vaid veedavad aega jõude 
ning hajevil olekus. 
                                                           

Viiendast käsust 
438. Viies käsk kirjutab ette erilised kohustused vanemate suhtes, õpetab neid austama: 1. suhtuma 
neisse austusega; 2. alluma neile; 3. pakkuma neile toitu ja rahu haiguse ajal ning vanaduses; 4. peale 
nende surma nii nagu elu ajalgi palvetama nende hingede päästmise eest ning ustavalt täitma nende 
neid pärandatud käske, mis pole vastuolus Jumala ega riigi seadusega (vt 2Mak12:43-44; Jer 35: 18-
19;  Damaskuse Püha Johannese „Sõna uinunutest“). 
   (jätkub järgmises numbris...)   
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